
 

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ w XDISC S.A. 

dot. instalacji fotowoltaicznych 

(dalej: „Regulamin”) 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Program Poleceń" (dalej: „Program” lub „Promocja”) jest 

XDISC S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

KRS 0000383408, NIP 1132450605 (dalej: „XDISC” lub „Organizator”). 

2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Udział w Programie jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. 

4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej: www.purasystem.pl (dalej: „strona 

internetowa XDISC”) i stanowi wiążący dokument regulujący zasady Promocji. 

  

II. ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja trwa od dnia 01.06.2021 r. do czasu jej zakończenia poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej XDISC. 

2. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca 

konsumentem lub przedsiębiorcą, która w trakcie trwania Promocji poleci Organizatorowi 

klienta, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

posiadająca zdolność prawną (dalej: „Klient”), zainteresowanego zakupem opisanym w ust. 8. 

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również 

członkowie ich najbliższych rodzin. 

4. Uczestnik dokonuje polecenia Klienta (dalej: „Polecenie”) poprzez formularz zamieszczony na 

stronie internetowej XDISC (dalej: „Formularz Polecenia”) i dostarcza go do XDISC w 

formie pisemnej (na adres pocztowy podany w pkt I ust. 1) lub w formie e-mail na adres 

bok@purasystem.pl. W przypadku przekazania Formularza Polecenia w formie pisemnej, datą 

Polecenia jest data jego wpływu do XDISC. 

5. W razie zgłoszenia Polecenia tego samego Klienta przez więcej niż jednego Uczestnika, 

wiążące dla Organizatora jest zgłoszenie, które dotarło do XDISC wcześniej. 

6. Za skuteczne Polecenie (spełniające warunki Regulaminu) Uczestnik otrzymuje nagrodę (dalej 

„Nagroda”) w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto. 

 



 

7. Kwota Nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego w Formularzu 

Polecenia rachunek bankowy. 

8. Warunkiem wypłaty Nagrody jest dokonanie zakupu i/lub zainstalowania instalacji 

fotowoltaicznej w XDISC przez Klienta (który zakupuje i/lub instaluje instalację 

fotowoltaiczną w XDISC po raz pierwszy) w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od Polecenia 

Klienta (decyduje data podpisania umowy wykonawczej), a także uiszczenie przez Klienta (lub 

podmiot finansujący Klienta)  na rzecz XDISC, w terminie wynikającym z umowy 

wykonawczej, pełnej kwoty należnej z tego tytułu. Termin określony w zdaniu poprzednim nie 

dotyczy przypadku zakończenia Promocji; w takim przypadku obowiązują zasady opisane w 

pkt V ust. 4. 

9. Nagroda traktowana jest, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

jako: 

a) w przypadku przedsiębiorców, dla których czynności Polecenia stanowią przedmiot 

działalności gospodarczej – jako działalność gospodarcza tych osób, 

b) w pozostałych przypadkach – jako  „przychód z innych źródeł”  (art. 20 ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

III. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby 

Organizatora lub na adres e-mail: bok@purasystem.pl nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od otrzymania od Organizatora informacji o odmowie uznania Polecenia. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać: imię 

i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-

mail oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących 

podstawę do zgłoszenia reklamacji.  

3. Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie rozpatrują reklamację związaną 

z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą 

reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA DO PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest XDISC Spółka 

Akcyjna, e-mail: info@x-disc.pl  (dalej także „Administrator”). 

2. Polityka prywatności XDISC prowadzona jest oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (dalej: „RODO”). 



 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika podane w Formularzu Polecenia w celu 

wykonania swoich obowiązków dotyczących Promocji. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Klienta, że udostępnienie przez niego - za 

pośrednictwem Uczestnika - jego danych osobowych, oznacza, w szczególności w świetle art. 

172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów RODO, zgodę na przedstawienia 

Klientowi przez XDISC oferty i uzgodnienia szczegółów zamówienia oraz na zgody 

przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie. 

5. Dane osobowe Uczestnika oraz Klienta będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji 

celu przetwarzania. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej XDISC. Niniejsza wersja 

Regulaminu obowiązuje od dnia 9 czerwca 2021 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania 

przyczyny. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia wskazanego w 

Regulaminie. W przypadku Uczestników, którzy złożyli Organizatorowi Formularze Polecenia 

przed wejściem datą obowiązywania zmienionego Regulaminu, stosuje się zasady dotychczas 

obowiązujące. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji w każdym czasie. W takim 

przypadku Promocja kończy się w terminie podanym w ogłoszeniu na stronie internetowej 

XDISC, nie krótszym niż 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia. 

4. W przypadku zakończenia Promocji – Uczestnikowi przysługuje Nagroda, jeżeli w czasie jej 

obowiązywania spełnił warunki Regulaminu dotyczące Polecenia a Klient zawarł w ciągu 

1 miesiąca od zakończenia Programu umowę z XDISC w sprawie zakupu i/lub wykonania 

instalacji fotowoltaicznej. 

 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 


