
REGULAMIN PROGRAMU „Zostań Ambasadorem ASTA-ENERGY” 
1. Kto jest organizatorem programu 

 
Nazywamy się ASTA ENERGY sp.  z o.o. z siedzibą w Pile i jesteśmy organizatorem tego programu. Nasze 
szczegółowe dane znajdziesz na końcu tego regulaminu.  
Niektóre pojęcia w regulaminie mają specjalne znaczenie. Wyjaśniamy je na końcu regulaminu.  

2. Czas trwania programu  
 
Program trwa od 1 września 2021 roku do odwołania. Organizator może odwołać Program w każdym 
czasie, w tym w szczególności po wyczerpaniu puli Nagród, i z tego tytułu Uczestnikom nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora. 

3. Warunki uczestnictwa 
 

1) Uczestnik w celu wzięcia udziału oraz uczestnictwa w Programie zobowiązany jest do: 
a) zgłoszenia chęci przystąpienia do programu za pośrednictwem formularza dostępnego w 

jednym z miejsc: 
− w siedzibie Organizatora, 
− telefonicznie pod numerem telefonu +48 67 350 90 90 
− poprzez wysłanie e-mail na adres: kontakt@asta-energy.pl 
− na stronie internetowej: www.asta-energy.pl/ambasador-asta-energy 

b) dokonania skutecznej rejestracji w Programie polegającej na prawidłowym wypełnieniu 
całego formularza;  

c) akceptacji Regulaminu wraz ze wszystkimi oświadczeniami i klauzulami informacyjnymi 
stanowiącymi załączniki do Regulaminu i umieszczone pod adresem www.asta-energy.pl  

d) przekazania za pośrednictwem formularza kompletnych informacji na temat Polecanego;  
e) rekomendowania Usługi Polecanemu wyłącznie po uzyskaniu zgody Polecanego na 

przekazanie jego danych kontaktowych do Organizatora; 
f) oświadczeniu Organizatorowi, że pozyskał od Polecanego zgody zgodnej z załącznikiem do 

Regulaminu. Na wniosek Organizatora, powyższe zgody zostaną pisemnie dostarczone przez 
Uczestnika na adres Organizatora  

g) uprzedzenia Polecanego o próbach nawiązana kontaktu przez Organizatora po przesłaniu 
danych kontaktowych i oświadczeniu o pozyskaniu zgody Polecanego do Organizatora.  

2) Uczestnik powinien przekazać do Organizatora za pomocą formularza kompletne informacje na 
temat Polecanego zgodnie z formularzem.  

3) W Programie nie mogą brać udziału osoby, które są pracownikami i współpracownikami (w 
szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie ich 
rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępnym i rodzeństwo).  

4) Uczestnik może rozpocząć udział w Programie w każdym dniu trwania Programu.  
5) Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Możesz zrezygnować z udziału w programie w 

dowolnym momencie.  
6) Swoją rezygnację z udziału w Programie możesz zgłosić nam: 

a) ustnie:  
− osobiście w naszej siedzibie, 
− telefonicznie pod numerem telefonu +48 67 350 90 90 

b) pisemnie:  
− przesyłką pocztową wysłaną na nasz adres,  
− osobiście w naszej siedzibie, 

c) elektronicznie:  
− poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej, 

d) za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej na adres: kontakt@asta-energy.pl 
7) Jeśli zrezygnujesz z udziału w programie, możesz ponownie do niego dołączyć w dowolnym 

momencie. Możesz to zrobić w sposób, jaki opisujemy powyżej.  
8) Zarejestrowanie się w Programie jest czynnością jednorazową i jest równoznaczne z możliwością 

uczestnictwa w Programie i kolejnych jego edycjach. 
 

4. Zasady 
 

1) Celem Programu jest promocja i zwiększenie sprzedaży Usług Organizatora.  
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2) Uczestnictwo w Programie polega na zobowiązaniu Uczestnika do przekazywania rekomendacji 
przez Uczestników do Polecanych w zamian za Nagrody przyznawane Uczestnikom za każdą, nową 
Skuteczną Rekomendację, zgodnie z ust. 5 Regulaminu. 

3) Wyłącznie realizacja przez Uczestnika wszystkich obowiązków określonych w ust. 3 pkt 1 
uprawnia Uczestnika do uczestnictwa w Programie.  

4) Organizator może jednostronnie usunąć Uczestnika z Programu w przypadku stwierdzenia 
naruszenia obowiązków przez Uczestnika i z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia do Organizatora.  

5) Uczestnik może rekomendować Usługi dowolną ilość razy, jednakże tylko jednokrotnie tego 
samego Poleconego.  
 

5. Nagrody 
 

1) Nagroda będzie przyznawana po spełnieniu warunków Skutecznej Rekomendacji.  
2) Uczestnik, za każdą jedną, nową Skuteczną Rekomendację, otrzyma Nagrodę w postaci karty 

premiowej Sodexo o łącznej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 
3) Nagrody za Skuteczną Rekomendację nie będą przysługiwały Uczestnikom w przypadku, gdy 

Polecany złożył do Organizatora w ciągu ostatnich trzech miesięcy, przed wysłaniem rekomendacji, 
zapytanie o ofertę, przyjął ofertę lub posiada aktualnie umowę sprzedaży Usług z Organizatorem.  

4) W przypadku gdy Uczestnik wskazał takiego samego Polecanego jak inny Uczestnik, Nagroda 
zostanie przyznana Uczestnikowi, który zgłosił tego konkretnego Polecanego jako pierwszy. O 
kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina przekazania informacji kontaktowych do Organizatora.  

5) Nagroda zostanie wypłacona Uczestnikowi przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia 
podpisania i wykonania w całości przez Organizatora na rzecz Polecanego (wskazanego przez 
Uczestnika) Umowy na Usługę. Przez wykonanie w całości Umowy na Usługę należy rozumieć 
wykonanie Usługi w całości przez Organizatora i zapłatę całości ceny za Usługę przez Polecanego 
zgodnie z Umową. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator przekaże Uczestnikowi w 
terminie do 14 dni od dnia spełnienia warunku wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego 
punktu. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez Organizatora Uczestnikowi lub dostarczona 
Uczestnikowi na adres wskazany przez niego pocztą tradycyjną za pokwitowaniem. Organizator 
dopuszcza potwierdzenie odbioru Nagrody przez Uczestnika w formie elektronicznej (e-mail). 

6) Przysługujące uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione przez Uczestnika na rzecz osoby 
trzeciej jakąkolwiek czynnością prawną (w szczególności przelew, cesja itd.) tak odpłatnie, jak i 
nieodpłatnie.  

7) Warunkiem wykonania lub prawidłowego wykonania zgodnej z przepisami podatkowymi wypłaty 
Nagrody z tytułu Skutecznej Rekomendacji jest podanie przez Uczestnika wszystkich danych 
wskazanych w formularzu, wymaganych do wypłaty Nagrody (zawierające w szczególności numer 
Pesel Uczestnika oraz nazwę Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się Uczestnik). W przypadku, 
gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby 
fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość 
prawną, ale otrzymanie Nagrody nie pozostaje w związku z prowadzoną przez powyższe podmioty 
działalnością gospodarczą, wartość przyznanej Nagrody stanowi przychód z innych źródeł 
opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Organizator w takim przypadku 
przygotuje i dostarczy Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu stosowne 
dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego, w oparciu o dane Uczestnika podane 
podczas Rejestracji. Z tytułu otrzymania Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego i 
zgodnego z właściwymi przepisami prawa podatkowego obliczenia i odprowadzenia do 
właściwego urzędu skarbowego należnego podatku wynikającego z faktu otrzymania Nagrody. 
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych podczas Rejestracji, na 
podstawie których są przygotowywane dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku 
dochodowego. Uczestnik nie będzie miał roszczeń do Organizatora w przypadku, gdyby na 
Uczestnika zostały nałożone kary przez organy skarbowe w związku z nieprawidłowo 
wypełnionymi dokumentami podatkowymi, na podstawie błędnych danych Uczestnika, 
przekazanych Organizatorowi. Jeśli w takim przypadku kara zostanie nałożona na Organizatora, 
Organizator obciąży tymi kosztami Uczestnika, który podał błędne dane do rozliczenia podatku. W 
przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, a otrzymanie Nagrody pozostaje w 
związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą, po stronie 
Organizatora nie występują jakiekolwiek obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z dnia 26 



lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku otrzymania Nagroda 
stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powstaje w momencie uzyskania Nagrody. 
Uczestnik ma obowiązek rozliczenia go razem z innymi przychodami związanymi z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

8) W przypadku: 
a) uzyskania lub otrzymania przez Organizatora informacji o wykorzystywaniu przez Uczestnika 

Programu lub formularza w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje 
czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne; 

b) przekazywania przez Uczestnika do Organizatora danych Polecanych, którzy nie wyrazili 
zgody na ich uzyskanie przez Uczestnika lub którzy nie wyrazili zgody na ich przekazanie do 
Organizatora; 

c) przekazywania przez Uczestnika do Organizatora danych Polecanych, którzy nie istnieją, nie 
żyją lub których dane są w całości lub części nieprawdziwe;  

d) istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie przez Uczestnika nielegalnych praktyk 
rynkowych, w szczególności noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji zgodnie z 
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

e) Uczestnik w trakcie wykonywania czynności w ramach udziału w Programie narusza 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa;  

f) w innych przypadkach niewymienionych w lit. a)-e), związanych z naruszeniem przez 
Uczestnika obowiązków określonych w Regulaminie lub działań bądź zaniechań Uczestnika 
niezgodnych z celem Programu.  

Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu. Wykluczenie z Programu w 
przypadkach określonych powyżej oznacza rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym przez 
Organizatora z Uczestnikiem stosunku uczestnictwa w Programie i związane jest to z obowiązkiem 
zwrotu przez Uczestnika otrzymanej Nagrody lub uprawnieniem Organizatora do anulowania 
przyznanych i niewypłaconych Uczestnikowi Nagród. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości 
Organizatora oświadcza, iż w sytuacjach określonych w zdaniach powyżej Uczestnik zostanie 
pozbawiony prawa do otrzymania Nagrody, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki 
opisane w niniejszym Regulaminie.  

 

6. RODO 
 

1) Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
2) Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na stronie www.asta-energy.pl/polityka-

prywatnosci 
3) Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Organizatora o zmianie 

danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) poprzez 
dokonanie aktualizacji danych za pomocą wybranego kanału kontaktu:  

a) ustnie:  
− osobiście w naszej siedzibie, 
− telefonicznie pod numerem telefonu +48 67 350 90 90 

b) pisemnie:  
− przesyłką pocztową wysłaną na nasz adres,  
− osobiście w naszej siedzibie, 

c) elektronicznie:  
− poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej, 
za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej na adres: kontakt@asta-energy.pl 

4) Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 
Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udziału w Programie. 

 

7. Jak możesz złożyć reklamację i jak ją rozpatrujemy 
 

1) Możesz złożyć reklamację:  
d) ustnie:  

− osobiście w naszej siedzibie, 
− telefonicznie pod numerem telefonu +48 67 350 90 90 

e) pisemnie:  
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− przesyłką pocztową wysłaną na nasz adres,  
− osobiście w naszej siedzibie, 

f) elektronicznie:  
− poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej, 

g) za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej na adres: kontakt@asta-energy.pl 
2) Udzielimy Ci odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania reklamacji, w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie lub w formie 
pisemnej.   

3) W wyjątkowych sytuacjach przedłużymy termin udzielenia odpowiedzi do 60 dni kalendarzowych. 
W takim wypadku wcześniej Cię o tym poinformujemy, podamy przyczynę opóźnienia i nowy 
termin udzielenia odpowiedzi. 

4) Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, dokładne dane osobowe Uczestnika, tj.: 
imię i nazwisko, nr telefonu i adres do korespondencji, a także treść żądania. 

 
8. Postanowienia końcowe 

 
1) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Programu mają charakter jedynie 
informacyjny. 

2) Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie 
Organizatora. Organizator ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Uczestnikowi na każde jego 
żądanie. 

 

9. Jakich pojęć używamy w tym regulaminie  
 
Organizator - spółka ASTA ENERGY sp.  z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Podgórnej 10, 64-920 Piła, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000535646, o kapitale zakładowym w 
wysokości 20.000 PLN, posługująca się numerem NIP 7642667904 
 
Polecany – osoba fizyczna lub osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą: 

a) której Uczestnik zarekomendował Usługę Organizatora; 
b) która nie jest stroną Umowy; 
c) której dane kontaktowe oraz oświadczenie o pozyskaniu zgody Uczestnik podał w drugiej części 

formularza; 
d) jest uprawniona do zawarcia Umowy; 

 
Uczestnik - biorąca udział w Programie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca obywatelstwo 
polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca polską rezydencję podatkową, która 
spełniła łącznie poniższe warunki: 

a) dokonała rejestracji w Programie, która polega na prawidłowym wypełnieniu formularza z 
jednoczesną akceptacją Regulaminu i not prawnych dostępnego na stronie internetowej www.asta-
energy.pl/ambasador-asta-energy 

b) wypełniła i zaakceptowała wszystkie części formularza przystąpienia do Programu, który zawiera: 
− w części pierwszej: dane Uczestnika tj. imię i nazwisko;  
− w części drugiej: dane Polecanego tj. imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-

mail do kontaktu, a w przypadku Polecanego, będącego przedsiębiorcą nazwę firmy, imię i 
nazwisko osoby do kontaktu, adres email, numer telefonu komórkowego oraz nr NIP; 

− w części trzeciej: oświadczenie uzyskania zgody Polecanego, którego Uczestnik poleca w 
ramach Programu na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych Polecanego. Na 
wniosek Organizatora, powyższe zgody zostaną pisemnie dostarczone przez Uczestnika na 
adres Organizatora ; 

 
Usługa – oferowana przez Organizatora usługa zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej do 50 
kWp, 
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Umowa - umowa zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej zawarta pomiędzy Organizatorem a 
Polecanym. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Poleconym w przypadku 
braku możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej na danej nieruchomości Polecanego. 
 
Skuteczna Rekomendacja - przekazanie do Organizatora przez Uczestnika za pośrednictwem formularza 
wraz ze wskazaniem każdorazowo danych kontaktowych jednego Polecanego, w następstwie której 
Polecony zawrze skutecznie Umowę na Usługę, która to Umowa zostanie w całości skutecznie wykonana i 
zrealizowana. Przez wykonanie w całości Umowy na Usługę należy rozumieć wykonanie Usługi w całości 
przez Organizatora i zapłatę całości ceny za Usługę przez Polecanego zgodnie z Umową. 
 
Nagroda - karta premiowa Sodexo o wartości wyrażonej w polskich złotych, przekazywana Uczestnikowi 
za każdą jedną, nową Skuteczną Rekomendację. Nagroda może podlegać zwrotowi na rzecz Organizatora 
albo może zostać wstrzymana lub anulowana przez Organizatora w przypadkach wskazanych w 
Regulaminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Regulaminu 
 

❑tak ❑nie 

Marketing SMS/telefon: Wyrażam zgodę na wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS lub MMS) oraz 
wykonywanie połączeń telefonicznych, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, na 
podany wyżej numer telefonu celem przedstawienia ofert ASTA ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy 
ul. Podgórnej 10, 64-920 Piła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000535646, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 
7642667904, REGON: 360401214. 

 


