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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
SPRZEDAŻ PREMIOWA „BLACK WEEK CASH BACK” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „BLACK WEEK CASH BACK”, 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 22 listopada 2021 roku od godziny 8:00 do jej odwołania, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 30 listopada 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 posiadający pełną zdolność do czynności 
prawnych („Uczestnik Promocji”), który w Okresie Promocji skutecznie zawrze z Organizatorem 
Umowę sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej („Umowa”).  

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, 
a także członkowie ich najbliższej rodziny, pracownicy podmiotów współpracujących przy 
organizacji i przeprowadzaniu Promocji oraz wstępni i zstępni wymienionych. Przez członków 
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci oraz osoby pozostające 
z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. St
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3. Promocja dotyczy wszystkich zestawów mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 5 kWp z 
aktualnej oferty Organizatora. Oferta instalacji fotowoltaicznych dostępna jest w siedzibie, sieci 
autoryzowanych partnerów oraz u doradców Organizatora. 

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

5. W Okresie Promocji, Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 1 powyżej 
(tj. skutecznym zawarciu Umowy) będzie uprawniony do otrzymania Nagrody w Promocji (dalej 
„Nagroda”), którą jest sprzedaż premiowa w postaci środków pieniężnych, o wartości 1.500,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto, która to zostanie przekazana przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Uczestnika Promocji po spełnieniu przez niego warunków udziału w 
Promocji.  

6. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien dokonać rejestracji za pomocą 
wypełnienia zgłoszenia, gdzie między innymi podaje nr konta bankowego. W każdym przypadku 
właścicielem podanego w rejestracji konta bankowego musi być podmiot biorący udział w 
promocji. Nie można podawać danych niezgodnych z przyjętymi założeniami. Organizator nie 
odpowiada za nieprawidłowości wynikające z wykonania zobowiązań z niniejszej Promocji, jeśli 
wykonał je zgodnie z informacjami przekazanymi mu poprzez niniejszy Regulamin. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności danych przekazanych przez 
Uczestnika Promocji podczas rejestracji i uprawniających do otrzymania Nagrody lub innych 
okoliczności, jeśli tylko poweźmie w ich zakresie wątpliwości. Brak udzielenia stosownych 
wyjaśnień lub ich utrudnianie przez Uczestnika Promocji stanowi podstawę do wykluczenia z Akcji 
promocyjnej (odmowę wydania nagrody). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe 
szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

8. Nagroda pieniężna zostanie przelana na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, 
najpóźniej w 60 dni roboczych po spełnieniu warunków: dokonaniu prawidłowej rejestracji, 
stwierdzeniu prawidłowej realizacji przesłanek do uzyskania nagrody przez Uczestnika Promocji 
oraz po zaksięgowaniu całkowitej zapłaty wynagrodzenia z tytułu Umowy na rachunku bankowym 
Organizatora. Dokonanie przelewu Nagrody wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestnika Promocji 
związane z udziałem w Promocji. 

9. Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody w przypadku odstąpienia od Umowy, rozwiązania 
Umowy, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia przepisów prawa. Uczestnik 
jest wówczas zobowiązany do zwrotu Nagrody, jaką otrzymał w dniu złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązania. Zwrotu Nagrody należy dokonać na nr konta 
bankowego wskazany przez Organizatora.  

10. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji 
określone w niniejszym regulaminie. W przypadku przedsiębiorców i innych Uczestników Promocji 
posiadających REGON, w tym osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z 
prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, Nagroda stanowi przychód z prowadzonej 
działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu jako przychód z tej działalności.  

11. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent, w szczególności rzeczowy.  

12. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

13. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 

http://www.oze-biomar.pl/
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§ 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  
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, nr 
rachunku bankowego, nr telefonu 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,   

mailto:kontakt@oze-biomar.pl
https://www.oze-biomar.pl/polityka-prywatnosci
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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,   

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.  

 

 


