REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Czyste powietrze, czysty zysk”
§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pn. „Czyste powietrze,
czysty zysk” (dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. 30 Stycznia 67,
66-300 Międzyrzecz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000065199, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy, NIP:
7781359052, kapitał zakładowy 387.012.624 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja jest organizowana na terytorium gminy Działoszyn.
4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i uczestników Akcji, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji.
5. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery, a nie zdefiniowanym w innej części
Regulaminu, nadaje się następujące znaczenie:
a. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej, będąca Klientem, która zgłosiła swój
udział w Akcji i spełnia warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie.
b. Klient – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem Umowę Przyłączeniową oraz Umowę
Sprzedaży Gazu w taryfie G-1, G1.12 w ramach sieci gazowej Organizatora istniejącej na
terenie gminy Działoszyn.
c. Umowa Przyłączeniowa – umowa o przyłączenie do sieci gazowej Organizatora.
d. Umowa Sprzedaży Gazu – zawarta z Organizatorem umowa o dostarczanie gazu
ziemnego.
e. Aneks – podpisany przez Uczestnika i Organizatora aneks do Umowy Przyłączeniowej,
regulujący kwestię Rabatu, o którym mowa w §4 ust. 1 poniżej, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
f. Rabat – rabat na opłatę przyłączeniową pobieraną z tytułu przyłączenia do sieci gazowej
Organizatora, w postaci obniżenia kosztów standardowej opłaty przyłączeniowej naliczonej
za budowę przyłącza gazowego o długości do 15 metrów, do kwoty 1 zł netto.
g. Nagroda – nagroda rzeczowa w postaci rośliny doniczkowej (Skrzydłokwiat) o wartości 13
zł (trzynaście złotych) brutto.
§2 CZAS TRWANIA AKCJI
Akcja trwa od dnia 25 stycznia do 30 czerwca 2018 roku. Organizator przewiduje możliwość
przedłużenia czasu trwania Akcji.
§ 3. UCZESTNICTWO W AKCJI
1. W Akcji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie trwania Akcji
a) podpisze Umowę Przyłączeniową wraz z Aneksem do niej oraz Umowę Sprzedaży Gazu.
2. Akceptując warunki Regulaminu Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji.
3. W Akcji mogą brać również udział Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
§ 4. OFERTA AKCJI
1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki Akcji, o których mowa w §3, otrzymają Rabat oraz Nagrodę.
2. Rabat dotyczy opłaty przyłączeniowej naliczonej za budowę przyłącza gazowego o długości do 15
metrów. Koszt budowy dodatkowej (powyżej 15 metrów) długości przyłącza Klient poniesienie
zgodnie z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy Organizatora.
3. W przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1, w Biurze Obsługi Klienta
w Wieluniu lub w punkcie mobilnym w Działoszynie (punkt mobilny będzie działał w dniach
6-9.02.2018 roku, godz. 9.00-15.30), Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi przy podpisaniu
dokumentów. W przypadku umów zawieranych na odległość, Uczestnicy będą uprawnieni do
Odbioru Nagrody w Biurze Obsługi Klienta w Wieluniu prowadzonego przez Organizatora, którego
adres dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

1

§ 5. REKLAMACJE
1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Akcji w ciągu 30 dni od
dnia zakończenia Akcji.
2. Reklamacje związane z udziałem w Akcji Uczestnik może składać pisemnie na adres Organizatora,
na adres e-mail: promocja@ewe.pl oraz pod numerem telefonu 801 100 800.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko dokładny adres osoby składającej reklamację jak
również dokładny opis i powód reklamacji
4. Prawidłowo zgłoszone Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na
adres wskazany w treści reklamacji.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Akcji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora, jako
administratora danych osobowych, do przetwarzania tych danych osobowych dla celów
przeprowadzenia Akcji, w tym realizacji Umowy Przyłączeniowej oraz Umowy Sprzedaży Gazu.
2. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści
swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, przeniesienia, prawo żądania ograniczenia lub
zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Akcji będą przechowywane tak długo, jak będzie to
konieczne dla celów realizacji Umowy Sprzedaży Gazu.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych
może uniemożliwić zawarcie Umowy Przyłączeniowej lub Umowy Sprzedaży Gazu, a tym samym
może uniemożliwić wzięcie udziału w Akcji.
5. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.), a po dniu
25 maja 2018 roku, zgodnie z postanowieniami 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).
6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Organizatora uregulowane
zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.ewe.pl .
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, biurze stacjonarnym i punktach
mobilnych oraz na stronie www.walczymyzesmogiem.ewe.pl .
2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają w szczególności zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Akcji. O zmianach
i terminie ich wprowadzenia Uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej na 5 dni wcześniej za
pośrednictwem strony internetowej www.walczymyzesmogiem.ewe.pl w postaci zamieszczenia
zmienionego Regulaminu, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi
postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Akcji lub odstąpienia od
udziału w Akcji. W przypadku nie zaakceptowania nowych postanowień Regulaminu Uczestnik do
czasu wejścia w życie nowego Regulaminu ma prawo odstąpienia od udziału w Akcji bez
jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji.

