REGULAMIN PROGRAMU WYPŁACANIA PREMII
„POLEĆ ZNAJOMEMU FOTOWOLTAIKĘ OPA SA”
§ 1. Organizator programu
Program „Poleć znajomemu fotowoltaikę OPA SA”, zwany dalej „Programem”, orgaznizowany
jest przez Ośrodek Pomiarów i Automatyki SA, z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Hagera
14a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000063648, kapitał zakładowy 505.945 zł, kapitał wpłacony 505.945 zł, NIP
6481010712, REGON: 272470551, dalej zwaną „Organizatorem”.
§ 2. Cel programu
Celem akcji jest promowanie usług Organizatora tj. wykonanie projektu mikro instalacji,
sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zestawu do produkcji energii
elektrycznej przez panele fotowoltaiczne.
§ 3. Czas trwania programu
Program obowiązuje od dnia 27.07.2021 roku do 31.12.2021 roku.
§ 4. Ochrona Danych osobowych
Opisane poniżej zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prawnej
przysługujących osobom których danych są przetwarzane odnoszą się zarówno do
Polecającego jak i Nowego klienta którego dane przekazano na Formularzu rejestracyjnym.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach
przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 14a, 41-800
Zabrze, NIP: 648-10-10-712, opa@opa.pl jest administratorem Pani/Pana danych
osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe jak i przekazane dane osób trzecich przetwarzane będą w
celu: udziału w „Programie wypłacania premii „Poleć znajomemu fotowoltaikę OPA
S.A.””(zwany dalej „Programem”), przyznania / wypłacenia premii pieniężnej, obsługi
płatności i rozliczeń, obsługa czynności reklamacyjnych, ustalenia, obrony
i dochodzenia roszczeń, archiwizacji danych i dokumentów, udzielania odpowiedzi na
pisma, wnioski i reklamacje, dla celów analizy i statystyki, marketing produktów lub
usług własnych.
Dane przetwarzane dla realizacji powyższych celi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, numer rachunku bankowego, imię i nazwisko nowego klienta, adres nowego
klienta.
1.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi
udział w Programie
Polecający zobowiązany jest uzyskać od Nowego klienta zgodę na udostępnienie
przekazywanych danych osobowych oraz przekazanie mu treści przedmiotowego
regulaminu w szczególnym uwzględnieniem treści opisanych zasad przetwarzania
danych osobowych. W celu potwierdzenia wyżej opisanego warunku polecający składa
stosowne oświadczenie na formularzu rejestracyjnym.
3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
(RODO)
− osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
− przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
− przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
4.

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi,
przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy
archiwizujące dokumenty, dostawcy usług internetowych (obsługa poczty mailowej
oraz strony internetowej).

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku
prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe
przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania:
- przeprowadzenia akcji promocyjnej wg. regulaminu Programu - dane osobowe
Polecających osób będą przetwarzane do momentu ich podania przez Polecającego
przez okres trwania programu wskazanego w § 1 punkt 3 regulaminu oraz po
zakończeniu Programu przez okres 6 lat. Po zakończeniu powyższego okresu, dane
osobowe zostaną zanonimizowane
- obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego,
- analizy i statystyki – do 10 lat
- marketing produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu
prawnego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osoby,
- dane nowego klienta – wyłącznie dla celu weryfikacji zgodności oświadczenia
uczestnika promocji ze stanem faktycznym, przez okres trwania programu
wskazanego w § 1 punkt 3 regulaminu oraz po zakończeniu Programu przez okres 6
lat. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe zostaną zanonimizowane

7.

OPA SA nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

8.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

9.

Gdy uzna Pan/Pani, iż OPA SA jako administrator danych, przetwarza je w sposób
naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw
i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

11.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowaniu.

12.

Kontakt do Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: iod@opa.pl

§ 5. Uczestnictwo w Programie i przyznanie premii
1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Polecającymi”.
Polecającym nie może być pracownik firmy OPA SA .
Aby zostać Polecającym, należy :
- polecić znajomemu mikro instalację Organizatora,
- przesłać na adres e-mail opa@opa.pl lub adres Ośrodka Pomiarów i Automatyki SA
41-800 Zabrze, ul. Hagera 14 a, wypełniony formularz ( załącznik do regulaminu), a
- znajomy zwany „ Nowym klientem” sfinalizuje zakup usługi montażu instalacji
fotowoltaicznej u Organizatora zgodnie z warunkami „ Umowa sprzedaży oraz montażu
instalacji fotowoltaicznej”.
2. Polecający otrzymuje premię pieniężną w wysokości 300 PLN za każdego Nowego klienta,
jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki opisane w § 5 punkt 1.
3. Należne premie wypłacone są na rachunek bankowy podany w formularzu.
4. Uzyskane premie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z akcją premiowania należy składać
elektronicznie na adres: opa@opa.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia akcji
promocyjnej.

2. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin akcji premiowania dostępny jest na stronie internetowej www.opa.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana
regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na prawa nabyte przez uczestników akcji
promocyjnej.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami akcji promocyjnej
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik do regulaminu programu wypłacania
premii „Poleć znajomemu fotowoltaikę OPA SA”
Formularz rejestracyjny do wypłaty premii
„ Poleć znajomemu fotowoltaikę”

Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail

Nr telefonu

Nr rachunku bankowego

Imię i nazwisko oraz
adres
Nowego Klienta
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść
postanowień Regulaminu programu wypłacania Premii „Poleć znajomemu
fotowoltaikę OPA SA”.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Ośrodek Pomiarów i Automatyki SA w celu przeprowadzenia programu wypłacania
Premii „Poleć znajomemu fotowoltaikę OPA SA”.
3. Oświadczam, że uzyskałem od „Nowego Klienta” zgodę na udostępnienie
przekazywanych danych osobowych oraz przekazałem mu do wiadomości treść
przedmiotowego regulaminu w szczególnym uwzględnieniem treści opisanych
zasad przetwarzania danych osobowych.

……………………………………………
Data i podpis Polecającego

