Regulamin Programu Poleceń „Poleć nas”
§1
Postanowienia wstępne
1.
2.

3.

4.

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń „Poleć
nas” („Program”).
Organizatorem Programu jest E.ON Foton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilhelma Konrada
Roentgena 7 (02-781), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000582429, o kapitale zakładowym 5.011 800,00 złotych, REGON 362424165,
NIP 5213705371 („E.ON Foton”).
Program trwa od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. E.ON Foton zastrzega sobie prawo do zakończenia
Programu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników
Programu.
Poniżej użyte pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Polecający – osoba ﬁzyczna mającą pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana na
stronie dedykowanej dla Polecających [hcps://polecaj.fotontechnik.pl/], deklarująca chęć wzięcia
udziału w Programie i spełniająca wymagania z §2 ust. 1,
b) Polecony – osoba ﬁzyczna, korzystająca z Polecenia, która zawiera z E.ON Foton umowy na
wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła z wykorzystaniem Linku Polecającego i która
spełnia warunki określone w §2 ust. 2,
c)

Polecenie – przekazanie przez Polecającego Linku Polecającego oraz doprowadzenie przez
Polecającego do zawarcia z E.ON Foton umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub pompy
ciepła przez Poleconego,

d) Link Polecający – indywidualny link, który Polecający generuje na stronie www: [hcps://
polecaj.fotontechnik.pl/].
§2
Uczestnictwo w Programie
1.

W Programie w charakterze Polecającego może wziąć udział osoba ﬁzyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która łącznie spełni następujące warunki:
a) zarejestruje się na stronie www [hcps://polecaj.fotontechnik.pl/],
b) zaakceptuje niniejszy regulamin.

2.

W Programie w charakterze Polecanego, może wziąć udział osoba ﬁzyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która łącznie spełni następujące warunki:

a) w momencie polecenia przez Polecającego nie jest stroną umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej
lub pompy ciepła z E.ON Foton,
b) wcześniej niż w momencie polecenia przez Polecającego nie otrzymała spersonalizowanej oferty z E.ON
Foton,
c)

zaakceptuje niniejszy regulamin oraz wyrazi zgodę na telefoniczny kontakt markehngowy ze strony E.ON
Foton,

d) zawrze w sposób ważny z E.ON Foton umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła:
AIR 19 400l, AIR 19 300l, AIR 11 300l, AIR 7 200l w terminie 60 dni od otrzymania Linku Polecającego, nie
odstąpi od tej umowy, a sama instalacja fotowoltaiczna lub pompa ciepła zostanie zamontowana, a
ponadto Polecony opłaci w całości należne E.ON Foton wynagrodzenie z tytułu wykonania tej umowy.
3.

W Programie nie mogą brać udziału (ani w charakterze Polecającego ani w charakterze Polecanego)
członkowie rodzin, pracownicy lub współpracownicy Grupy innogy w Polsce w tym w szczególności E.ON
Foton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4.

W Programie w charakterze Polecającego nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność zarobkową w
zakresie pośrednictwa sprzedaży instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła.
§3
Zasady Programu

1.

Zasady Programu są następujące:

a) Polecający rejestruje się w dedykowanym systemie poleceń E.ON Foton dostępnym na stronie www:
[hcps://polecaj.fotontechnik.pl/]. Po rejestracji lub zalogowaniu w panelu polecającego generuje
indywidualny Link Polecający, który może być przesłany SMSem na własny numer telefonu, lub może być
przesłany wiadomością email. W kolejnym kroku link należy przesłać do osoby polecanej w celu
umożliwienia mu rejestrację i wyrażenie zgody na kontakt ze strony E.ON Foton.
b) Polecony otrzyma wiadomość mail lub SMS z Linkiem Polecającym, który po kliknięciu przekieruje go na
stronę www formularza, na której zobowiązany jest on do podania swojego numer telefonu, i wyrażenia
zgody na telefoniczny kontakt markehngowy ze strony E.ON Foton.
c) Pracownik E.ON Foton skontaktuje się z Poleconym w celu umówienia spotkania handlowego. Jeżeli
Polecony, w związku z Poleceniem, zawrze z E.ON Foton umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej
lub pompy ciepła godnie z §2 ust. 2, zastosowanie znajdą świadczenia określone w § 4.

§4
Bon prezentowy dla osób biorących udział w Programie
1.

Nagrodami w Programie są bony prezentowe Sodexo („Bon”).

2.

Nagroda dla Polecających przyznawana będzie w formie Bonów:
a) o wartości uzależnionej od wielkości instalacji fotowoltaicznej wyrażonej w kW wskazanej w Umowie na
wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która w myśl niniejszego Regulaminu uprawnia Uczestnika do
uzyskania Nagrody w ten sposób, że Uczestnik otrzyma Bon o wartości 100 PLN za każdy kW skutecznego
Polecenia (przy zaokrągleniu od 0,5 kW w górę), nie więcej jednak niż 15 kW, zgodnie z poniższym
wzorem:
X kW razy 100 PLN = wysokość Bonu, gdzie:
X stanowi moc zrealizowanej instalacji fotowoltaicznej u Poleconego
b) w przypadku pomp ciepła FOTON AIR 19 400l, FOTON AIR 19 300l, FOTON AIR 11 300l, FOTON AIR 7 200l
wartość Bonu będzie wynosić 500 zł.
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3.

W przypadku skutecznego Polecenia instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, Polecający otrzyma Bon o
wartości obliczonej jako suma wartości z ust. 2 a) i b).

4.

Nagrody przekazywane Polecającym z tytułu skutecznego Polecenia będą stanowić nagrody związane ze
sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy korzystają ze zwolnienia z
opodatkowania podatkiem dochodowym.

5.

Przyznanie Bonu nastąpi w okresie rozliczeniowym wskazanym przez E.ON Foton, jednak nie później niż w
terminie 60 dni od dnia nabycia uprawnień do uzyskania Bonu.
6. Każdy Polecony może zostać Polecającym, jeżeli spełni wymagania zawarte w określone w regulaminie.
7. E.ON Foton nie wypłaca równowartości Nagrody w gotówce ani w żadnej innej formie. Nagroda nie może być
wymieniona na rzeczy materialne.
8. Dostarczenie Nagrody następuje na koszt E.ON Foton i odbędzie się drogą pocztową lub poprzez wręczenie
Bonu przez przedstawiciela E.ON Foton.
9. E.ON Foton zastrzega sobie prawo weryﬁkacji Poleceń. W przypadku gdy E.ON Foton otrzyma
uprawdopodobnioną informację o tym, że Polecający lub Polecony wykorzystuje Program w sposób
naruszający przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie
obowiązujące normy społeczne, a także wysyła Polecenia do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich
otrzymanie, E.ON Foton zastrzega sobie prawo do wykluczenia Polecającego z Programu. W takiej sytuacji
Polecający traci prawo do otrzymania Bonu, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki określone w
Regulaminie.
10. Łączna kwota świadczeń dla Polecającego nie przekroczy jednorazowo 2000 zł.

§5
Reklamacje
1.

Polecający lub Polecany mogą złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w siedzibie E.ON Foton lub
pisemnie na adres siedziby E.ON Foton: ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7, 02-781 Warszawa.

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rozpatrzenia przez E.ON Foton.

3.

E.ON Foton rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może
on zostać wydłużony, o czym E.ON Foton poinformuje zgłaszającego reklamację.

4.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie dokumentowej lub w inny uzgodniony sposób.
§6
Przetwarzanie danych osobowych

1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), E.ON Foton informuje o tym że:
a) E.ON Foton jest administratorem danych osobowych uczestników Programu;
b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: e-mail rodo@eonfoton.pl adres
korespondencyjny E.ON Foton);
c)

dane osobowe Polecającego będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), w celu realizacji postanowień Regulaminu Programu, w tym spełnienia
zobowiązań w nich podjętych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
związanymi z uczestnictwem Polecanego w Programie, a także w związku z koniecznością spełnienia
ciążących na E.ON Foton obowiązkach prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (art.
6 ust. 1 lit. c RODO).
!3

d) dane osobowe Polecanego będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO w celu przeprowadzenia Programu i udziału w nim oraz w celu realizacji postanowień
Regulaminu Programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością spełnienia
ciążących na E.ON Foton obowiązkach prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi
roszczeniami, które to działania realizowane są w prawnie uzasadnionym interesie E.ON Foton;
e) dane osobowe uczestników Programu będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim
zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres trwania Programu, a po jego ustaniu - do czasu upływu
terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres obowiązkowego przechowywania
danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości;
f)

uczestnicy Programu posiadają prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz - z
przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy
skontaktować się z E.ON Foton lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są
wyżej.

g)

uczestnicy Programu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z
zakresu ochrony danych osobowych;

h) podanie przez Uczestników Programu danych osobowych i wyrażenie przez Polecanego zgody, o
której mowa w § 3 ust. 1 lit. b Regulaminu jest warunkiem udziału w Programu. Niezastosowanie się
do tych wytycznych uniemożliwi udział w Programie;
i)

Szczegółowe dane dot. praw Uczestników, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach danych,
okresie przechowywania danych oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich
niepodania znajdują się w klauzulach informacyjnych – na stronie programu [hcps://
polecaj.fotontechnik.pl/].

§ 7 Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Wszelkie spory na tle Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

3.

E.ON Foton zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub zakończenia Programu w każdym czasie. Nie
wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.

4.

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych E.ON Foton oraz w siedzibie E.ON Foton.
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