
 

 

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ STILO ENERGY S.A. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin  (dalej: Regulamin) określa zasady Programu Poleceń (dalej: Program). 
2. Celem Programu jest szerzenie  wiedzy  dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz 

zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez promowanie rozwiązań oferowanych przez 
Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku.  

3. Organizatorem Programu jest Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda 
Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000711740, posiadająca NIP: 5851481657 oraz 
REGON: 36912576700000 (dalej: Organizator). 

4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.stiloenergy.pl oraz  
w siedzibie Organizatora. 

5. Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego 
Regulaminu, który ustanawia warunki uczestnictwa i zasady Programu. Uczestnictwo  
w Programie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

§ 2. CZAS TRWANIA PROGRAMU 

1. Program obowiązuje od 07.07.2021 do odwołania. 
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia 

obowiązywania Programu bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o zakończeniu 
obowiązywaniu Programu za pośrednictwem strony internetowej www.stiloenergy.pl 

3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest doręczenie Organizatorowi zgłoszenia oraz 
spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu w okresie 
obowiązywania Programu.   

4. Zgłoszenia, które Organizator otrzyma po dniu zakończenia Programu nie będą 
rozpatrywane. 

5. Uczestnikiem Programu może być: 
a) dotychczasowy klient Organizatora, tj. osoba fizyczna, która dokonała zakupu instalacji 

fotowoltaicznej przed dniem rozpoczęcia Programu wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu 
(dalej Dotychczasowy Klient). Dotychczasowy Klient może zostać Uczestnikiem 
Programu w terminie 1 roku od dany wprowadzenia Programu wskazanej w § 2 ust. 1 
Regulaminu. 

b) nowy klient Organizatora, tj. osoba fizyczna, która dokonała zakupu instalacji 
fotowoltaicznej w trakcie trwania Programu (dalej: Nowy Klient). Nowy Klient może 
zostać Uczestnikiem Programu w terminie 1 roku od dnia zawarcia z Organizatorem 
umowy sprzedaży instalacji fotowoltaicznej.  

  



 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która w trakcie trwania Programu skutecznie poleci innym osobom (Odbiorcom) 
zakup instalacji fotowoltaicznej u Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, w szczególności § 4 ust. 2, będąca Dotychczasowym Klientem lub Nowy 
Klientem  Organizatora zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu, zwana dalej Polecającym. 

2. Odbiorcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy 
przyznają zdolność prawną, która w wyniku polecenia przez Polecającego zakupiła  
w okresie obowiązywania Programu instalację fotowoltaiczną od Organizatora zgodnie 
z warunkami niniejszego Regulaminu oraz która nie występuje w bazach osób 
zainteresowanych ofertą Organizatora (tj. w szczególności osoba, z którą Organizator 
wcześniej nawiązał kontakt m.in.  poprzez rozmowę z Konsultantem Telefonicznym, kontakt 
mailowy, spotkanie z Ekspertem ds. OZE – Doradcą Klienta lub inną osobą występującą  
w imieniu Organizatora) . 

3. Polecającym ani Obiorcą nie mogą być obecni lub byli pracownicy lub współpracownicy Stilo 
Energy S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo,  
małżonkowie,  małżonkowie  rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia). 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie może nastąpić na kilka sposobów: 
a) Polecający może wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. 

https://polecam.stiloenergy.pl/ w tym: 
-  wskazać dane Odbiorcy tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail 
-  załączyć podpisany dokument – Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Odbiorcy 
-  załączyć wypełniony dokument – Oświadczenie do celów podatkowych 
-  potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem 

b) Odbiorca może wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. 
https://polecam.stiloenergy.pl/ w tym: 
-  wskazać dane Polecającego tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail 
-  potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem 

b) Polecający może skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości  
e-mail na adres polecenia@stiloenergy.pl wraz z danymi kontaktowymi Odbiorcy tj.: 
imieniem i nazwiskiem, numer telefonu, formularzem obejmującym zgodę Odbiorcy na 
przekazanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz danymi 
własnymi tj.: imieniem i nazwiskiem, numerem umowy zawartej z Organizatorem na 
zakup instalacji PV oraz formularzem obejmującym zgodę Polecającego na 
przetwarzanie danych osobowych; 

c) Polecający może skontaktować się telefonicznie poprzez kontakt pod numerem 
telefonu 799 399 898; 

5. W ramach Zgłoszenia Polecający wskazuje dane Odbiorcy, po uprzednim uzyskaniu jego 
zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z treścią oświadczenia, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

https://polecam.stiloenergy.pl/
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6. Polecający nie może być jednocześnie Odbiorcą. 
7. Polecający nie może polecać innym osobom zakupu instalacji fotowoltaicznej  

u Organizatora w ramach prowadzonej przez Polecającego działalności gospodarczej. 
8. Jeżeli kilku Polecających w ramach zgłoszenia do Programy wskaże tego samego Odbiorcę, 

wówczas za Polecającego uznaje się wyłącznie Polecającego, od którego Organizator 
otrzymał zgłoszenie jako pierwsze. 

9. Jeżeli Polecający wskażę do Programu Odbiorcę, który występuje już w bazach osób 
zainteresowanych ofertą Organizatora, co oznacza, że kontakt z tym Odbiorcą nastąpił 
wcześniej m.in.: poprzez rozmowę z Konsultantem Telefonicznym, kontakt mailowy, 
spotkanie z Ekspertem ds. OZE – Doradcą Klienta lub inną osobą występującą w imieniu 
Organizatora; wówczas Polecenie traktuje się za nieważne.  

10. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora po ich otrzymaniu. Zgłoszenia 
niekompletne, wprowadzające w błąd lub obejmujące dane nieaktualne lub nieprawdziwe 
nie będą rozpatrywane. 

§ 4. ZASADY PROGRAMU 

1. W przypadku dokonania przez Polecającego prawidłowego Zgłoszenia oraz spełnienia 
warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Polecającemu przysługuje nagroda 
w wysokości 750,00 zł siedemset pięćdziesiąt złotych za każde skuteczne polecenie, tj. za 
każdego wskazanego Odbiorcę (dalej: Nagroda).  

2. Polecenie jest skuteczne i uprawnia Polecającego do ubiegania się o Nagrodę, jeśli zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki: 
a) Polecający w okresie obowiązywania Programu lub wcześniej dokonał płatności 

wszelkich kwot wynikających z umowy sprzedaży instalacji fotowoltaicznej,  
w szczególności zapłacił Organizatorowi pełną kwotę wynagrodzenia wskazaną  
w treści umowy; 

b) Odbiorca w okresie obowiązywania Programu zawrze z Organizatorem ważną  
i skuteczną umowę sprzedaży instalacji fotowoltaicznej; 

c) Umowa sprzedaży instalacji fotowoltaicznej zostanie zrealizowana przez Organizatora 
w okresie obowiązywania Programu; 

d) Odbiorca w okresie obowiązywania Programu dokona płatności wszelkich kwot 
wynikających z umowy sprzedaży instalacji fotowoltaicznej, w szczególności zapłaci 
Organizatorowi pełną kwotę wynagrodzenia wskazaną w treści umowy; 

e) Polecający wypełni Oświadczenie do celów podatkowych przekazane przez 
Organizatora patrz § 4.pkt. 6. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji umów sprzedaży 
instalacji fotowoltaicznej skutkującym niezakwalifikowaniem do Programu.  

4. Uczestnik nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo lub  
naruszających prawa osób trzecich, jak również treści nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd, w szczególności dotyczących Programu lub Organizatora. 

5. Naruszenie  przez  Uczestnika  postanowień  Regulaminu,  podanie danych nieaktualnych  
lub nieprawdziwych,  złożenie  nieprawdziwych  oświadczeń lub naruszenie przepisów 



 

prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie upoważnia 
Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu oraz niewypłacenia mu Nagrody. 

6. Wskazana w ust. 1 kwota Nagrody obejmuje kwotę podatku dochodowego od osób 
fizycznych, którego rozliczenie i zapłata obciąża Organizatora. Warunkiem wypłaty 
Nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych niezbędnych do rozliczenia podatku, 
zgodnie z Oświadczeniem do celów podatkowych przekazanym  przez Organizatora. 
Oświadczenie należy wypełnić i opatrzone podpisem odesłać w wersji elektronicznej na 
adres e-mail polecenia@stiloenergy.pl lub na adres siedziby Organizatora. 

§ 5. DANE OSOBOWE 

1. 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). 

2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Polecającego zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej w okresie 
obowiązywania Programu oraz w terminie 30 dni po jego zakończeniu na adres 
polecenia@stiloenergy.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej 
otrzymania. 

2. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny. O  zmianach  Regulaminu Organizator informuje za pośrednictwem 
strony internetowej www.stiloenergy.pl 

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 
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Załącznik nr 1 

 
 

Oświadczenie do celów podatkowych 
 

 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

PESEL   

Numer NIP   

Numer rachunku 
bankowego 

 

Miejsce zamieszkania   

Urząd skarbowy   

 

 

Oświadczam, że w przypadku zmiany danych wpisanych do niniejszego oświadczenia zobowiązuję 
się powiadomić pisemnie Organizatora na adres: 80-226 Gdańsk, ul. Traugutta 115c w ciągu 14 dni 
od daty zaistnienia zmiany. Informuję, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe i jestem 
świadom/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, a zgodność 
potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

 

Data i podpis 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Tytuł 
Dokumentu 
Lorem Ipsum 
Dolor SIt Amet 



 

Załącznik nr 2 
Obowiązek informacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych 

 

Imię i nazwisko   

Numer telefonu   

Adres e-mail   
 
Szanowni Państwo, jednym z podstawowych obowiązków związanych z RODO jest wykonywanie  
tzw. obowiązku informacyjnego. Jest on realizowany przez naszą firmę zawsze, gdy pozyskujemy dane 
osobowe, niezależnie od źródła.  
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stilo Energy SA z siedzibą przy ul. Romualda Traugutta 
115C, 80-226 Gdańsk. Administrator danych osobowych (ADO) jest podmiotem decydującym o celu i sposobie 
przetwarzania Państwa danych.  
 

Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także  
w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów ADO,  
w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, 
na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących 
produktów i usług własnych ADO oraz partnerów z nim współpracujących przesyłanych drogą elektroniczną  
i telefoniczną.  
 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, w tym informacje o czasie 
przetwarzania danych osobowych, profilowaniu oraz odbiorcach danych dostępne są w naszej polityce 
prywatności (stiloenergy.pl/polityka-prywatności). Istnieje również możliwość kontaktu z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych (e-mail: iod@stiloenergy.pl). 

 Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienioną informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych przez Stilo Energy SA.  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stilo Energy SA informacji o charakterze marketingowym  
(w tym informacji handlowych oraz ofert) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail), 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących 
(tj. call center).  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stilo Energy SA informacji o charakterze marketingowym 
dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących (partnerów), a także przygotowanie  
i przedstawianie ofert w ich imieniu.  
 

Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty handlowej. 
 
 

 
_________________________________________________________ 

Data i miejscowość 

 
_________________________________________________________ 

Czytelny podpis 
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