
Regulamin Programu „Dzielimy się dobrą energią” 
  
Rozdział I.  
Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Programu „Dzielimy się dobrą energią”, zwanym dalej „Programem”, jest: 
a. Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce, wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział 
X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163712,  NIP 9591579998, REGON 
292820120, zwana dalej „Klubem”.  
b. B&L Marcin Kutyła z siedzibą przy ul. Kowalczewskiego 3/16, 25-635 Kielce, NIP 811-166-01-
75, REGON 141284264 
2. Program „Dzielimy się dobrą energią” ma na celu” 

a) promocję systemów fotowoltaicznych marki Solektro 
b) zachęcenie klientów do wyceny systemu fotowoltaicznego firmy u autoryzowanego 

przedstawiciela firmy 
c) wsparcie finansowe klubu Korona Kielce 

3. Do każdej zrealizowanej inwestycji, polegającej na montażu u klienta z rekomendacji Klubu 
systemu paneli fotowoltaicznych przez Firmę, Klub przekaże klientowi, który podpisał umowę z Firmą, 
pakiet gadżetów klubowych: szalik, pin i plakat z podpisami drużyny, zwanych dalej “Nagrodą” 
4. Czas trwania Programu  jest nieokreślony. Organizatorzy poinformują za pośrednictwem 
oficjalnej strony internetowej Klubu Korona Kielce o terminie zakończenia programu „Dzielimy się 
dobrą energią”. 
 
Rozdział II. 
Warunki otrzymania Nagrody 
Uczestnik Programu uprawniony jest do otrzymania Nagrody, jeśli spełnił łącznie następujące warunki:  

1. Zawarł, zrealizował umowę o zakup i montaż systemów fotowoltaicznych marki Solektro 
oraz uregulował wystawioną przez Organizatora Programu wskazanego w rozdziale 
pierwszym, ustęp 1b, fakturę końcową z tytułu zrealizowanej inwestycji. 

2. Korona SA na podstawie informacji przedłożonych przez firmę B&L Marcin Kutyła, przekaże 
nagrodę na ręce przedstawiciela firmy, który wręczy nagrodę Uczestnikowi Programu. 
Przekazanie nagrody zostanie potwierdzone podpisem Uczestnika na protokole przekazania. 

3. Nagroda stanowi nagrodę uzyskaną w ramach sprzedaży premiowej i korzysta ze zwolnienia 
z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1387 ze. zm.). 

4. Nagroda nie może być wymieniona przez Klub na inne nagrody rzeczowe. 
 
Rozdział III. 
Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Klub 
oraz firma B&L Marcin Kutyła 

2. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celu Uczestnictwa w Programie i 
wydania Nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 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). 

3. Zebrane dane osobowe Uczestników Programu mogą być udostępniane podmiotom 
wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

4. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
w zakresie ochrony danych osobowych.  



6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Programu jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Programie i otrzymania Nagrody. Dane osobowe Uczestników Programu 
związane z uczestnictwem w niniejszym Programie będą przechowywane przez okres trwania 
Programu.  

7. Dane osobowe Uczestników Programu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym profilowane.  

 
Rozdział IV 
Odpowiedzialność 

1. Wyłączona zostaje wszelka kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność Klubu z tytułu umów 
zawartych przez Firmę B&L Marcin Kutyła z Uczestnikami Programu „Dzielimy się dobrą 
energią”, a Firma zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w zakresie realizacji 
zawartych przez nią umów, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.   

 
 


