
 

PODWAJAMY KORZYŚCI – TWOJE PV OD DRUŻYNY SŁONI 
 

Regulamin Akcji Promocyjnej  

„250 zł do każdego kW Twojej instalacji przy zakupie biletu na mecz” 

 

I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej 

Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „250 zł do każdego kW 

Twojej instalacji przy zakupie biletu na mecz”, zwanej w dalszej części „Akcja Promocyjna”.  

 

II. Organizator Akcji Promocyjnej 

Organizatorem Akcji Promocyjnej, jest Bruk Bet PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. 

Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000783431, NIP: 993-067-20-75, REGON: 383167000, BDO: 000147988 z kapitałem zakładowym w wysokości: 

505 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej "Organizatorem". 

 

III. Uczestnicy Akcji Promocyjnej 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która w terminie od dnia ogłoszenia Akcji 

Promocyjnej do 17 grudnia 2020 roku, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokona zakupu 

biletu na mecz rozgrywany przez Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS lub karnetu sezonowego 2020/21, w okresie 

trwania Akcji Promocyjnej, zwany dalej "Uczestnikiem". 

2. Akcja Promocyjna realizowana będzie przy współudziale Partnerów Strategicznych którym może być osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zgodnie z 

przepisami polskiego prawa status przedsiębiorcy, która na podstawie osobnej umowy z Organizatorem 

uprawniona jest do oferowania, sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, zwany dalej "Partnerem 

Strategicznym".  

 

IV. Okres i miejsce trwania Akcji Promocyjnej 

1. Akcja Promocyjna trwa w dniach od 19 września 2020 do 17 grudnia 2020 roku.  

2. Miejscem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej są:  

a) kasy biletowe, znajdujące się na terenie Stadionu Nieciecza, Nieciecza 199, 33-240 Żabno – zakup biletów; 

b) sklep internetowy pod adresem www.kupbilet.pl oraz w punktach partnerskich  (EMPIK i KOLPORTER). – 

zakup biletów. 

 

V. Informacja o Akcji Promocyjnej 

1. Informacja o Akcji Promocyjnej zostanie dołączona do każdego zakupionego biletu lub karnetu. 

2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie 

charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej 

www.wlaczpolskiepv.pl.  

 

VI. Zasady i warunki Akcji Promocyjnej 

1. Uczestnik Akcji Promocyjnej może skorzystać z rabatu 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy 

zakupiony kWp (kilo Wat peak) instalacji fotowoltaicznej u Partnera Strategicznego Organizatora w ramach 

akcji #WłączPolskiePV, w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku niepełnych kWp rabat naliczany 

będzie za każde wartości ponad 0,5 kWp. (przykład: instalacja 3,4 kWp – rabat 750,00 zł, instalacja 3,6 kWp – 

rabat 1 000,00 zł) 



 

2. Rabat przyznawany będzie do pierwszych 5 (pięciu) kWp zakupionych, do kwoty maksymalnej rabatu 1 250,00 

zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto. Ponad tę kwotę rabat nie będzie naliczany. 

3. Rabat przyznawany będzie wyłącznie na produkty marki Bruk-Bet Solar (moduły fotowoltaiczne). Rabat 

dotyczyć może wyłącznie jednej instalacji fotowoltaicznej – obejmującej wszystkie niezbędne komponenty tj. 

moduły, inwerter, konstrukcję, okablowanie oraz usługę montażu. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z rabatów tylko raz, tj. przy dokonaniu pierwszego zakupu. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z rabatu pod następującymi warunkami: 

a) Spełnienia warunku o którym mowa w pkt. III Regulaminu; 

b) Uzupełnienia w sposób kompletny formularza wyceny instalacji fotowoltaicznej na stronie 

mojepv.solar.bruk-bet.pl; 

c) Rejestracji biletu lub karnetu za pośrednictwem strony internetowej – poprzez podanie indywidualnego 

numeru biletu w polu KOD po wypełnieniu formularza na stronie mojepv.solar.bruk-bet.pl; 

d) Podanie danych osobowych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem. 

e) Akceptacji niniejszego Regulaminu; 

f) Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przedstawienia oferty przez Partnera Strategicznego; 

g) Wyrażenie przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na 

podany adres e-mail, dotyczących produktów, usług, zmian w ofercie. 

6. Rabaty nie łączą się z żadnymi innymi promocyjnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez Organizatora 

lub Partnera Strategicznego.  

 

V. Przetwarzanie  danych osobowych 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie 

związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Promocji zgodnie z Regulaminem Promocji oraz 

przesyłaniem informacji handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 

uniemożliwia udział w Akcji Promocyjnej. 

2.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Promocji. 

3. Organizator udostępnia dane osobowe Uczestników Partnerom Strategicznym oraz spółkom z grupy 

kapitałowej Bruk-Bet w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji Promocyjnej, w szczególności w celu 

przedstawienia oferty handlowej Uczestnikowi. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników 

podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługi 

prawne, księgowe w zakresie niezbędnym realizacji Akcji Promocyjnej. 

4.  Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest realizacja Akcji Promocyjnej w oparciu o Regulamin 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przesyłanie informacji handlowej na podany przez 

Uczestnika adres e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również wykonanie obowiązków 

prawnych ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Akcji Promocyjnej, w szczególności obowiązków 

w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. c RODO). Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również gdy będzie to konieczne w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa 

prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5.  Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji Akcji Promocyjnej, 

postępowania reklamacyjnego związanego z Akcją Promocyjną oraz, gdy będzie to konieczne dla ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Akcji Promocyjnej lub przez okres 



 

wymagany przepisami prawa, np. ze względu na nałożone na Organizatora obowiązki w zakresie prowadzenia 

rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych. Dane Uczestników umożliwiające Organizatorowi 

wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

Uczestnik ma w tym przypadku prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6.  Niezależnie od wyżej wskazanego prawa do cofnięcia zgody, Uczestnikowi przysługują prawa do: dostępu do 

jego danych osobowych w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania w granicach art. 16 RODO, usunięcia 

danych osobowych w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych  granicach art. 18 RODO, 

przeniesienia jego danych osobowych w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania jego danych osobowych w granicach art. 21 RODO. 

7.  Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na 

adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: rodo@bruk-bet.pl. 

8.  Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Partnera Strategicznego, jak również 

podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Promocji, a także małżonkowie, dzieci, rodzice 

oraz rodzeństwo wyżej wskazanych osób. 

2. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnik może 

kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Odpowiedź na  

3. zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez 

zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych   

termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu 

Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.wlaczpolskiepv.pl.  

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy Partnerów Strategicznych, 

bez umniejszenia praw nabytych przez Użytkowników przed dniem dokonania zmian. 

6. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo 

właściwym sądem dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po 

stronie osób trzecich. 


