Regulamin akcji „Program Poleceń”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji (dalej: „Program Poleceń”, „Program”) jest: SunnyTech Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą pod adresem: 04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 5, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.
St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000825883, NIP: 5272918849.
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Programu.
3. Program Poleceń jest prowadzony w okresie od 09.09.2020 r. do 31.12.2021 r. na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Celem Programu jest pozyskanie nowych zleceń na instalacje fotowoltaiczne za pośrednictwem
uczestników Programu, tj. poprzez polecenie (dalej: „Polecenie”) Organizatorowi nowego klienta na
instalację fotowoltaiczną (dalej: „Klient Polecony”), któremu Oragnizator zamontuje instalcję
fotowoltaiczną .
Ogólne warunki akcji „Program Poleceń”
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Program Poleceń skierowany jest do każdej osoby powyżej 18 roku życia oraz każdego podmiotu
niebędącego osobą fizyczną, a prowadzącego działalność gospodarczą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Polecający”).
Aby przystąpić do programu, Polecający zobowiązany jest do podpisania umowy Programu
Poleceń stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

Zasady udziału w Programie Poleceń
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Uczestnictwo w Programie Poleceń jest dobrowolne.
Udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
Polecający nie może być jednocześnie Klientem Poleconym.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą wpływać
na prawa już uzyskane przez Polecających przed dokonaniem zmiany.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Programu Poleceń bez konieczności
podawania przyczyny. Odwołanie Programu nie może wpływać na prawa już uzyskane przez
Polecających przed jego odwołaniem.
Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Poleceń należy składać na adres poczty elektronicznej
kontakt@sunnytech.pl. Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Polecającego
zgodne z danymi podanymi na umowie Programu Poleceń. Administratorem danych osobowych
Polecających jest Organizator – SunnyTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z
siedzibą pod adresem: 04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000825883, NIP:
5272918849.
Dane osobowe Polecających przetwarzane będą przez administratora danych osobowych przy
zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu 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), wyłącznie w celu
skorzystania przez Polecających z Programu Poleceń.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w umowie
Programu Poleceń.
Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak konieczna do wzięcia udziału w
Programie Poleceń. Polecający zawierając umowę Programu Poleceń wyraża zgodę na
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przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w ww. umowie.
Polecającym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania.
Po zakończeniu Programu i odprowadzeniu należności publicznoprawnych przez Organizatora
dane Polecających zostaną poddane anonimizacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego
przez Polecających adresu do korespondencji. Polecający, których dane osobowe uległy zmianie
po podaniu ich do wiadomości Organizatora, powinni niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz
podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie
korespondencji.
W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu Programu Poleceń zastosowanie mają
przepisy obowiązującego prawa.
Polecający przekaże Organizatorowi dane Klienta Polecanego, po uprzednim uzyskaniu jego
zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych. Na wniosek Organizatora, powyższa
zgoda zostanie dostarczona w formie pisemnej przez Polecającego na adres Organizatora.
Polecenia dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Polecenia stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu, w formie papierowej, i przesłania go na adres Organizatora lub
przekazania go Doradcy Techniczno-Handlowemu wskazanemu jako reprezentant Organizatora w
umowie Programu Poleceń.
Formularz Polecenia można również wypełnić podczas podpisywania umowy Programu Poleceń.
Jeżeli Organizator otrzyma od kilku Polecających Formularz Polecenia dotyczący tego samego
Klienta Poleconego, to jako właściwy uznaje się ten, który Organizator otrzymał jako pierwszy.

Wynagrodzenie za polecenie
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Aby Polecenie uznać za skuteczne i uprawniające do wypłaty wynagrodzenia opisanego w
punkcie 21. poniżej, muszą zostać spełnione następujące warunki:
a) Klient Polecony zawrze z Organizatorem ważne i skuteczne zlecenie (umowę) na instalację
fotowoltaiczną,
b) Klient Polecony dokona wpłaty zaliczki za realizację zlecenia (umowy) opisanej w lit. a).
Wynagrodzeniem Polecającego za każdego Klienta Poleconego jest kwota w wysokości:
a) dla osób fizycznych 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto;
b) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 500,00 zł (słownie: pięćset złotych
00/100) netto.
Jeden Polecający może otrzymać wynagrodzenie z tytułu kilku Poleceń, odpowiadających liczbie
instalacji zrealizowanych na podstawie Polecenia.
Kwota Wynagrodzenia zostanie przelana na rachunek Polecającego wskazany w umowie
Programu Poleceń zawartej z Polecającym, w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
spełnienia warunku z punktu 21 lit. b) powyżej.

Załączniki:
1 – umowa Programu Poleceń,
2 – Formularz Polecenia.

