REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ „PV plus”
I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Programu Poleceń (zwanym dalej “Programem”) jest firma Your Way Sp. z o.o., adres
korespondencyjny (siedziby) ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa. Organizator wpisany jest do rejestru Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562272, NIP: 5213699073, REGON: 361740102 (zwanym dalej
“Organizatorem”).
2. Regulamin Programu określa zasady związane z pozyskiwaniem nowych klientów dla Organizatora. Za każde
skuteczne polecenie Organizator przekaże Uczestnikowi kartę przedpłaconą SODEXO określoną sumą pieniężną,
zgodnie z zasadami widocznymi poniżej.
3. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.
II. Definicje
1. Polecający – pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki Regulaminu i przystąpiła do Programu,
która poleci zakup Instalacji Fotowoltaicznej oferowanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
2. Polecany – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy szczególnie przyznają zdolność prawną, która
w wyniku polecenia przez Polecającego zakupiła Instalację Fotowoltaiczną od Organizatora zgodnie z warunkami
niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy – definicja stosowana w sytuacjach dotyczących jednocześnie Polecanego i Polecającego.
4. Kod polecenia– indywidualny kod przyznawany Polecającemu przez Organizatora, za pośrednictwem którego
dokonywane będzie polecenie.
5.Wynagrodzenie – nagroda przekazana Polecającemu przez Organizatora za skuteczne polecenie.
6. Skuteczne polecenie – czynności, po spełnieniu których następuje wypłata wynagrodzenia (zgodnie z cz. IV pkt 6).
III. Czas trwania programu
1. Program rozpoczyna się z dniem 14.12.2020 i trwa przez czas nieokreślony.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie bez podania przyczyny
z zastrzeżeniem realizacji wypłat Wynagrodzeń z poleceń skutecznie zrealizowanych przed dniem zakończenia.
IV. Zasady uczestnictwa w Programie
1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
3. Klient Polecający nie może być jednocześnie klientem Polecanym.
4. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Polecającego zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby realizacji Programu.
6. Skutecznego polecenia dokonuje się poprzez spełnienie wszystkich poniższych warunków:
Uzyskanie własnego, unikalnego Kodu przez przekazanie formularza zgłoszeniowego. Zaproszenie
zainteresowanej osoby do kontaktu z Organizatorem. Zgłoszenie się osoby Polecanej z wykorzystaniem Kodu
polecenia otrzymanego od osoby Polecającej. Osoba Polecana zawrze umowę na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej oraz dokona w całości płatności wynikającej z zawartej umowy.
7. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia dokonanego przez osobę Poleconą z wykorzystaniem różnych Kodów
pod uwagę w ramach Programu brane będzie tylko pierwsze zgłoszenie.

V. Wynagrodzenie za polecenie
1. Wynagrodzenie będzie przyznawane na karcie przedpłaconej SODEXO po spełnieniu warunków zapisanych
w części IV, pkt 6 Regulaminu.
2. Wynagrodzeniem dla Polecającego za każdego poleconego Klienta jest kwota w wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych 00/100).
3. Jedna osoba Polecająca może otrzymać wynagrodzenie z tytułu nieograniczonej liczby poleceń,
odpowiadających liczbie osób Polecanych, z którymi zawarta została umowa sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej.
Wypłata może nastąpić również po wielokrotnym (2 i więcej) poleceniu tej samej osoby Polecanej – przy
każdorazowym podpisaniu nowej umowy.
4. Kwotą wynagrodzenia zostanie zasilona karta przedpłacona SODEXO w terminie 14 (czternastu) dni liczonych
od dnia uzyskania informacji przez Organizatora o spełnieniu warunków określonych w cz. IV, pkt 6.
VI. Reklamacje
1. Reklamacje przyjmowane będą w czasie trwania Programu oraz przez 30 dni od dnia zakończenia Programu.
Reklamacje muszą zostać złożone w terminie 10 dni od dnia wykrycia przyczyny stanowiącej podstawę reklamacji.
2. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora.
3. Reklamacje przyjmowane będą przyjmowane w formie elektronicznej wysłanej na adres mailowy:
kontakt@fotowoltaika.plus.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) dokładny opis i przyczynę reklamacji.
5. Odpowiedzi przesyłane będą tej samej formie, w jakiej Uczestnicy prześlą reklamację do Organizatora.
VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 14.12.2020.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub zakończenia Programu,
w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Programu Your Way Sp. z o.o., adres
korespondencyjny (siedziby) ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa. Organizator wpisany jest do rejestru Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562272, NIP: 5213699073, REGON: 361740102.
4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Programu.
5. Dane osobowe Uczestnika po wyrażeniu dobrowolnej zgody będą mogły być przetwarzane również w celach
marketingowych, handlowych i promocyjnych związanych z działalnością w branży energetycznej.
6. Odbiorcami Danych Osobowych Uczestnika będą mogły być podmioty współpracujące z Organizatorem,
z zastrzeżeniem wykorzystania ich tylko do działań marketingowych, promocyjnych i handlowych związanych
z branżą energetyczną.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu trwania
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych, promocyjnych, handlowych Dane Osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu wycofania
zgody.
9. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia
i realizacji warunków Programu. W przypadku pytań, zmian, usunięcia przetwarzanych danych osobowych
prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@fotowoltaika.plus.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

