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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  
POD HASŁEM „BON NA FOTOWOLTAIKĘ” 

Celem akcji promocyjnej jest promowanie produktów i usług OZE-Biomar Spółka Akcyjna, wzrost 
rozpoznawalności marki Biomar, szerzenie wiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz 
zwiększanie świadomości ekologicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dzięki aktywnemu działaniu 
Uczestników Promocji, którym po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, przysługiwać 
będzie Rabat na zakup instalacji fotowoltaicznej. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Bon na fotowoltaikę”, zwanej dalej „Promocją”, jest 
OZE-BIOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, NIP: 5862331795, REGON: 
380265853, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000906081, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych (zwana dalej 
„Organizatorem”).  

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie w okresie od dnia 09 grudnia 2021 roku od godziny 8:00 do jej odwołania, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku do godziny 23:59 („Okres 
Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, w 
przypadku wyczerpania puli zestawów promocyjnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 
od 5 kWp w ilości 50 sztuk („Zestawy Promocyjne”). Organizator na podstawie swojej decyzji 
ma prawo do zwiększenia puli Zestawów Promocyjnych, o czym poinformuje na swojej stronie 
internetowej www.oze-biomar.pl. 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot („Uczestnik Promocji”), który jest posiadaczem 
wydawanego przez Organizatora w ramach Promocji bonu na okaziciela o nazwie „Bon na 
fotowoltaikę”, który w Okresie Promocji skutecznie zawrze z Organizatorem Umowę sprzedaży 
mikroinstalacji fotowoltaicznej („Umowa”) i dokona wpłaty uzgodnionej w Umowie zaliczki. W 
przypadku wyboru przez Uczestnika promocji płatności za pomocą kredytu ratalnego, pożyczki lub 
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leasingu liczy się data uruchomienia finansowania i/lub wpłaty transzy/opłaty początkowej przez 
instytucję finansującą na rachunek bankowy Organizatora. 

2. Promocja dotyczy wszystkich zestawów mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 5 kWp z 
aktualnej oferty Organizatora z wyłączeniem zestawów składających się z modułów 
fotowoltaicznych JA Solar JAM60S10-345MR. Oferta instalacji fotowoltaicznych dostępna jest w 
siedzibie, w sieci Autoryzowanych Partnerów oraz u Doradców Organizatora. 

3. Po wyczerpaniu puli Zestawów Promocyjnych, o której mowa w §1 ust. 2, informacja zostanie 
niezwłocznie przekazana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora pod 
adresem: www.oze-biomar.pl. 

4. W Okresie Promocji, Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 1 powyżej 
(tj. skutecznym zawarciu Umowy) będzie uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości nominału 
posiadanego bonu, który jest wskazany na bonie, tj.: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto 
lub 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto („Rabat”) na zakup zestawu instalacji 
fotowoltaicznej na zasadach określonych w Regulaminie. Rabat naliczany jest od ceny końcowej 
brutto określonej w Umowie. Bony nie mogą być łączone celem uzyskania wyższej kwoty Rabatu 
w ramach jednej umowy sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

5. W celu skorzystania z rabatu należy podczas podpisywania umowy z przedstawicielem 
Organizatora podać indywidualny kod znajdujący się na awersie posiadanego przez Uczestnika 
promocji Bonu na fotowoltaikę. Realizacji podlegają tylko ważne Bony na Fotowoltaikę, które 
spełniają warunki: (a) są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, (b) został 
wydany przez Organizatora, (c) nie został uprzednio zrealizowany, (d) został przedstawiony do 
realizacji w okresie jego ważności na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku 
przedstawienia do realizacji Bonu na fotowoltaikę niespełniającego wymogów wskazanych 
powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu. 

6. Zabronione jest powielanie i fałszowanie Bonu na fotowoltaikę w jakikolwiek sposób oraz przy 
zastosowaniu jakichkolwiek technik. 

7. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia 
przez Uczestnika Bonu na fotowoltaikę osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub 
zgubienia Bonu po jego wydaniu Uczestnikowi. 

8. Rabat uwzględniany jest przez Organizatora na wystawionej na rzecz Uczestnika Promocji fakturze 
sprzedaży zgodnie z postanowieniami Umowy. 

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej 
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 
Regulaminu, aż do wyczerpania się puli Zestawów Promocyjnych. 

10. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w 
wysokości Rabatu.  

11. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji 
określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§ 3 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Promocji: 
a. pocztą na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w §1. 
b. przy użyciu poczty elektronicznej, na adres kontakt@oze-biomar.pl  
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c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 58 350 16 36 
2. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, dokładne dane osobowe Uczestnika 

Promocji, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu i adres do korespondencji, a także treść żądania wraz z 
uzasadnieniem. 

3. Odpowiedź Organizatora dotycząca rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego zostanie przekazana 
Uczestnikowi Promocji w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie lub w formie pisemnej. 
Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w 
przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnik Promocji zostanie 
poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji. 
Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż w 
ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu Promocji. 

 
§ 4  

DANE OSOBOWE   
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji przetwarzanych w celu 

realizacji Promocji jest OZE-BIOMAR SPÓŁKA AKCYJNA ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, NIP: 
5862331795, REGON: 380265853, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000906081, o kapitale zakładowym 
200.000,00 złotych, e-mail: kontakt@oze-biomar.pl.  

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji Promocji jest zgoda Uczestnika (art. 
6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. („RODO”).   

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem www.oze-
biomar.pl/polityka-prywatnosci.   

4. Na potrzeby Promocji przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres oraz 
e-mail.   

5. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania 
poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.  

6. Dane osobowe Uczestników Promocji zbierane w celu przeprowadzenia Promocji zostaną 
usunięte lub zanonimizowane najpóźniej w terminie 60 dni od zakończenia Promocji. Nie dotyczy 
to danych osobowych, które będą niezbędne dla rozpatrzenia złożonych reklamacji lub 
innych roszczeń jak również danych, których dalsze przetwarzanie będzie niezbędne ze względu 
na ciążące na administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. prawa 
podatkowego).  

7. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

8. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do:  
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 

przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,   
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych,  
c) żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania,   
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi 

prawne uzasadniające takie ograniczenie,   
e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie 

umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika Promocji podmiotowi 
trzeciemu,   
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f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są 
przetwarzane sprzecznie z prawem.  

 
§ 5  

Postanowienia końcowe  
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Promocji i jest jedynym dokumentem 

określającym jej zasady. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych 
dotyczących Promocji mają jedynie charakter informacyjny.  

2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której wynik zależy 
od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych.  

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna przez cały Okres Promocji na stronie Organizatora 
pod adresem https://www.oze-biomar.pl/ oraz w siedzibie OZE-Biomar S.A. Organizator ma 
obowiązek udostępnienia Regulaminu Uczestnikowi Promocji na każde jego żądanie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany 
w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.  

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 
związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 
lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w 
którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono 
wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają 
w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą̨ rozstrzygane przez Sąd właściwości 
ogólnej dla pozwanego.   
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Załącznik do Regulaminu akcji promocyjnej o nazwie „Bon na fotowoltaikę” 

WZÓR BONU RABATOWEGO: 

AWERS: 

 

 

REWERS: 

 


