
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „ZIELONA STREFA SAS’’ DLA INSTALATORA    

    

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

    

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w  Programie Partnerskim „Zielona Strefa SAS”, 
zwanej dalej „Programem”.    

2. Organizatorem jest Spółka ZMK SAS sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach przy ul. Przemysłowej 3, 28-100 Busko-
Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000704634, posiadająca numer NIP: 
6551975634, REGON: 368874952, zwana dalej „Organizatorem”    

3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej   do Programu, jego 
promocji oraz nazwy.    

4. Program zostaje wznowiony dnia 01.01.2022 r. i trwa do 30.06.2022 r.    

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Programu, w tym skrócenia jego 
trwania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o takiej zmianie e-mailem na adres podany podczas rejestracji w 
programie. Informacja zamieszczona zostanie również  na stronie internetowej Programu.    

6. Celem Programu jest promocja produktów objętych Programem.    

7. Program przeznaczony jest dla Instalatorów montujących produkty objęte Programem.     

8. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.    

9. Nie jest celem Programu ani zamierzeniem Organizatora utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom 
oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo Produktom objętym Programem.    
    
    

§ 2 
DEFINICJE 

    
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:    

1. Uczestnik (Instalator) – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca 
zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w 
zakresie instalacji urządzeń grzewczych. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora.    

2. Produkt Promocyjny – produkt, za montaż którego wypłacana jest Uczestnikowi Nagroda, pod warunkiem 
spełnienia wszystkich zasad Programu objętych niniejszym Regulaminem. Produkty Promocyjne posiadają 
specjalny unikatowy numer. Znajduje się on w kopercie dołączonej do DTR, w którą wyposażony jest produkt. 
Lista typów Produktów Promocyjnych stanowi załącznik nr 1 niniejszego do niniejszego Regulaminu.    

3. Strona  internetowa  Programu  –  strona  internetowa  dostępna  pod  adresem 
www.sas.busko.pl/zielonastrefa     

4. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu dostępny na stronie 
internetowej Programu.    

5. Formularz Instalacyjny – dokument zgłoszenia przez Uczestnika (Instalatora)  montażu   u użytkownika 
końcowego Produktu Promocyjnego. Formularz Instalacyjny dostępny jest    w formie elektronicznej po 
zalogowaniu na Stronie internetowej Programu.    

6. Rejestracja – zarejestrowanie się w Programie na stronie internetowej Programu poprzez podanie wszystkich 
danych wymaganych w Formularzu Rejestracyjnym oraz zaakceptowanie Regulaminu Programu.    
W wyniku Rejestracji Uczestnikowi zakładane jest Konto Uczestnika. W trakcie Rejestracji Uczestnik podaje 
login – NIP swojej firmy i własne hasło, dzięki którym posiada dostęp  do swojego Konta w trakcie trwania 
Programu.    



7. Zgłoszenie – zgłoszenie przez Uczestnika montażu u użytkownika końcowego Produktu Promocyjnego poprzez 
poprawne wypełnienie Formularza Instalacyjnego dostępnego   na Stronie internetowej Programu i wysłanie 
go drogą elektroniczną.    

8. Konto Uczestnika – indywidualne konto na Stronie internetowej Programu.    

9. Nagroda – świadczenie pieniężne przekazywane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy podany 
w Formularzu Rejestracyjnym, zgodny z podanym w Dokumencie sprzedaży wystawionym przez Uczestnika. 
Nagroda przekazana będzie w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury od Uczestnika.    

10. Dokument sprzedaży – faktura wystawiona przez Uczestnika Programu za dany okres rozliczeniowy zgodnie z 
formą prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnik wystawia fakturę na podstawie Zestawienia – 
zweryfikowanych zgłoszeń – przesłanego przez Organizatora. Wartość faktury to wynik pomnożenia ilości 
Produktów Promocyjnych danego typu przez kwotę odpowiadającej im nagrody. Uczestnik ma obowiązek 
wystawienia faktury  i przesłania jej na adres siedziby Organizatora w okresie do 7 dni po otrzymaniu 
Zestawienia od Organizatora. Na fakturze w pozycji „nazwa towaru/usługi” jako przedmiot transakcji należy 
wpisać: „Za udział w programie Zielona Strefa SAS”.     

11. Zestawienie – wykaz ilości i typów Produktów Promocyjnych zamontowanych i zgłoszonych przez Uczestnika 
w Okresie rozliczeniowym, zweryfikowanych przez Organizatora. Do zestawienia wliczane będą Produkty 
Promocyjne zamontowane w danym Okresie rozliczeniowym i Zgłoszone przed końcem Okresu 
rozliczeniowego. Zestawienie będzie wysyłane do Uczestników drogą mailową w okresie 7 dni po zakończeniu 
Okresu rozliczeniowego.    

12. Okres rozliczeniowy – pełny miesiąc kalendarzowy, w czasie którego wystąpiły montaże oraz Zgłoszenia 
produktów promocyjnych.      

 
 

§ 3 
ZASADY UCZESTNICTWA 

    

1. W Programie biorą udział Produkty Promocyjne zamontowane przez Uczestnika po   
01.01.2022r.    

2. Uczestnik Programu przystępując do Programu zobowiązuje się jednocześnie  do wykonywania wszelkich 
instalacji z należytą starannością oraz przestrzegania wszelkich zaleceń Organizatora.   3. Warunkiem uczestnictwa 
w Programie jest łączne spełnienie poniższych warunków:    

3.1.  Rejestracja w Programie na stronie internetowej Programu i zaakceptowanie Regulaminu   Programu.    

3.2.  Zainstalowanie Produktu Promocyjnego u użytkownika końcowego.    

3.3.  Wypełnienie Formularza Instalacyjnego i wysłanie go drogą elektroniczną   do Organizatora.    

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Podanie danych osobowych Uczestnika jest 
niezbędne do udziału w Programie. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane:     

    

a. na potrzeby realizacji niniejszego Programu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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), dalej: RODO.     

b. w celu marketingu bezpośredniego usług i towarów Organizatora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.     
    

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do 
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie swoich danych 
osobowych Uczestnik winien kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem maila: 



daneosobowe@sas.busko.pl lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie Uczestnika. Dane 
osobowe Uczestnika będą przetwarzane co do zasady przez czas realizowania Programu, lub do czasu 
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach przetwarzania  w celach 
marketingowych.     

5. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia oraz wykluczenia Uczestnika  z udziału w Programie w 
przypadku niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu.    
Wykluczenie skutkuje zablokowaniem konta Uczestnika na stronie internetowej Programu.   W takiej sytuacji 
Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu.    

    
    

§ 4 
WARUNKI PROGRAMU 

 

1. Nagrodą w Programie są środki pieniężne otrzymywane za pomocą przelewu bankowego   na wskazany 
rachunek bankowy podany Formularzu Rejestracyjnym, zgodny z podanym   w Dokumencie sprzedaży 
wystawionym przez Uczestnika.    

2. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik w terminie do końca Okresu rozliczeniowego dokona Zgłoszenia 
montażu Produktów Promocyjnych mających miejsce w danym Okresie rozliczeniowym. Prawidłowe 
wypełnienie Formularza Instalacyjnego oznacza podanie przez Uczestnika wszystkich danych wymaganych w 
formularzu.    

3. W terminie do 14 dni po zakończeniu Okresu rozliczeniowego Uczestnik otrzyma   od Organizatora drogą 
mailową Zestawienie zweryfikowanych Zgłoszeń montażu Produktów Promocyjnych dotyczących danego 
Okresu rozliczeniowego.    

4. W terminie do 7 dni od otrzymania Zestawienia Uczestnik wystawi Organizatorowi Dokument sprzedaży 
(fakturę) oraz prześle go na adres siedziby Organizatora wraz z kopiami faktur sprzedaży/montażu kotłów 
zgłoszonych w danym okresie rozliczeniowym.     

5. W terminie 14 dni od otrzymania Dokumentu sprzedaży (faktury) oraz dokumentów potwierdzających montaż 
kotłów Organizator dokona płatności na rachunek bankowy Uczestnika tym samym przekazując Nagrodę 
wynikającą z ilości zgłoszeń montażu Produktów Promocyjnych zweryfikowanych przez Organizatora.    

6. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer, który może brać udział w Programie tylko jeden raz.    

7. Ilość Zgłoszeń montażu Produktów Promocyjnych Uczestnik może sprawdzić w trakcie trwania Programu na 
Koncie Uczestnika na stronie internetowej Programu.    

8. Wypłacona Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód do opodatkowania wg formy rozliczeń Uczestnika.    

9. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:    

9.1. Data montażu Produktu Promocyjnego nie będzie zgodna z okresem trwania Programu bądź danym 
Okresem rozliczeniowym.     

9.2. Na Formularzu Instalacyjnym nie zostanie podany numer unikatowy Produktu Promocyjnego lub podany 
numer będzie błędny, lub będzie to numer, który wziął  już udział w Programie.    

9.3. Formularz Instalacyjny nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji (w tym miejsca instalacji 
Produktu Promocyjnego) lub będzie zawierał informacje nieprawdziwe lub błędne.    

9.4. Nie przedstawi dokumentu sprzedaży/montażu kotłów zgłoszonych do Programu. 

 9.5. Posiada zobowiązania z formie nieuregulowanych należności wobec Organizatora. W tym przypadku 
Organizator zastrzega sobie także prawo do kompensowania należności.  

 

 

    



 

10. Organizator może wezwać Uczestnika do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości. Uczestnik ma 
obowiązek w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania wyjaśnić nieprawidłowości. Po tym terminie 
Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.    

11. W celu weryfikacji poprawności danych Organizator może prosić Uczestnika o przesłanie kopii dokumentu 
zakupu/sprzedaży kotła i/lub sprzedaży usługi montażu kotła.    

12. W Programie nie biorą udziału Produkty Promocyjne zakupione na aukcjach i sklepach internetowych.    
    
    

§ 5 
REKLAMACJE 

    

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie później 
niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym  na adres siedziby Organizatora, mailem na 
adres zielonastrefa@sas.busko.pl  lub telefonicznie dzwoniąc do siedziby Organizatora na numer 505 950 553 
w okresie trwania Programu lub w okresie 30 dni po zakończeniu trwania Programu.    

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis 
podstawy reklamacji.    

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
reklamacyjnego.    

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez 
Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie.    

    
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
    

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu   i jest wiążący dla 
Uczestnika i Organizatora.    

2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na 
zasady określone w Regulaminie.    

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu oraz Regulaminu, bez podania przyczyn. 
Jednakże o każdej planowanej zmianie powiadomi Uczestnika   z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, za pomocą 
strony internetowej Programu oraz przez przesłanie wiadomości na podany w Formularzu Rejestracyjnym 
adres email.    

4. Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę na piśmie o zmianach siedziby, adresu 
korespondencyjnego oraz numeru rachunku bankowego. Do chwili powiadomienia  o zmianie adresu 
korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelkie pisma przesłane na adres Uczestnika podany w 
Formularzu Rejestracyjnym. Zapis ten dotyczy również adresu poczty elektronicznej.    

5. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane 
będą polubownie.    

6. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu będą 
załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.    

7. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie   do Organizatora Programu.    

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.    


