
Regulamin Programu 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

DLA AKCJONARIUSZY – OSÓB FIZYCZNYCH 

„Energa w Akcji” 

 

1. Definicje 

1.1. Akcje – akcje Organizatora zapisane w formie zdematerializowanej na rachunku papierów 

wartościowych prowadzonym przez Dom Maklerski. 

1.2. Akcjonariusz – osoba fizyczna posiadająca Akcje. 

1.3. Aktywność – działania podejmowane na rzecz Uczestników przez Organizatora lub Partnera, nie 

stanowiące Korzyści a służące realizacji Celu Programu np. szkolenia, konferencje, webinaria itp. 

1.4. Cel Programu – zwiększenie wiedzy wśród Akcjonariuszy o funkcjonowaniu rynku kapitałowego 

oraz budowanie stabilnego i świadomego akcjonariatu Emitenta. 

1.5. Dom Maklerski – firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, ze zm.) 

współpracująca z Organizatorem, umieszczona w wykazie ogłaszanym i aktualizowanym przez 

Organizatora na Portalu. 

1.6. Emitent lub Organizator – Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. 

Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024, z 

kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości). 

1.7. Formularz – dokument umożliwiający zgłoszenie do udziału w Programie składane przez 

Akcjonariusza w Domu Maklerskim w formie określonej przez Dom Maklerski i w sposób 

określony Regulaminem oraz zawierające dane osobowe Akcjonariusza, a także informacje o 

zakresie przetwarzania jego danych w ramach realizacji Programu.  

1.8. Konkurs – forma wyłonienia Zwycięzców wśród Uczestników nie stanowiąca gry losowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r., 

Dz.U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.) organizowana przez Emitenta lub Partnera w celu przyznawania 

określonych Korzyści np. biletów na wydarzenia sponsorowane lub wspierane przez Emitenta, na 

warunkach określanych każdorazowo w odrębnym regulaminie ogłaszanym na Portalu.  

1.9. Korzyść – każda forma korzyści pieniężnej lub niepieniężnej przyznanej Uczestnikowi przez 

Emitenta lub jego Partnera na zasadach określonych w Regulaminie; katalog dostępnych Korzyści 

określony jest każdorazowo w Wykazie Korzyści. 

1.10. Partner – podmiot świadczący na rzecz Uczestnika usługi w ramach Korzyści na zlecenie Emitenta 

lub podmiot współpracujący z Emitentem świadczący usługi w imieniu własnym w ramach 

Korzyści i służące realizacji Celu Programu.  

1.11. Prawo do Korzyści – prawo do uzyskiwania Korzyści przysługujące danemu Uczestnikowi. 

1.12. Program – program lojalnościowy dla Akcjonariuszy ustanowiony przez Emitenta pod nazwą 

„Energa w Akcji”. 

1.13. Portal – strona internetowa prowadzona pod adresem www.energawakcji.energa.pl  

http://www.energawakcji.energa.pl/


1.14. RODO – 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 (Dz.Urz. UE L 

119, s. 1). 

1.15. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady uczestnictwa w Programie, Korzyści i sposób 

ich przyznawania. 

1.16. Uczestnik – Akcjonariusz, który zgłosi swój udział w Programie w sposób opisany w Regulaminie, 

spełnia warunki uczestnictwa w Programie i którego uczestnictwo w Programie nie wygasło z 

jakiejkolwiek przyczyny. Uczestnikowi może, jednak nie musi, przysługiwać Prawo do Korzyści. 

1.17. Zwycięzca – Uczestnik, który przystąpi do Konkursu na warunkach określonych w odpowiednim 

regulaminie ogłoszonym na Portalu i któremu przyznana zostanie nagroda w formie Korzyści. 

1.18. Wykaz Korzyści – szczegółowy wykaz Korzyści ogłaszanych i publikowanych przez Organizatora 

na Portalu na okres 1 (jeden) roku w formie załącznika nr 2 do Regulaminu. 

 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Zasięg terytorialny Programu jest ograniczony do Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Organizatorem Programu i fundatorem Korzyści jest Emitent. 

2.3. Program jest skierowany do Akcjonariuszy spełniających wymogi, o których mowa w pkt. 3.2 

poniżej. 

2.4. Formularz może złożyć każdy Akcjonariusz posiadający aktywny rachunek papierów 

wartościowych w Domu Maklerskim, z zastrzeżeniem pkt. 3.10 poniżej. 

2.5. Złożenie Formularza jest równoznaczne z przystąpieniem do Programu i uzyskaniem statusu 

Uczestnika w terminie, o którym mowa w pkt. 3.3 poniżej i z uwzględnieniem postanowień pkt. 3 

poniżej.  

2.6. Przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika nie jest równoznaczne z przyznaniem 

Korzyści ani Prawa do Korzyści. 

2.7. Przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem 

prawa do udziału w Aktywnościach. 

 

3. Zasady uczestnictwa w Programie 

3.1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3.2. Uczestnikiem może być każdy Akcjonariusz, z zastrzeżeniem pkt. 3.10 oraz pkt. 3.13 poniżej, który 

łącznie spełnia następujące warunki: 

3.2.1. posiada aktywny rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim; 

3.2.2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

3.2.3. zapozna się z udostępnionym publicznie Regulaminem, w tym zasadami przetwarzania 

danych osobowych Uczestnika określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu; 

3.2.4. prawidłowo wypełni, podpisze i złoży w Domu Maklerskim Formularz; 

3.2.5. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3.2.6. udzieli upoważnienia dla Domu Maklerskiego, o którym to upoważnieniu mowa w pkt. 

3.12 poniżej.  



3.3. Akcjonariusz po spełnieniu warunków określonych w pkt. 3.2 powyżej staje się Uczestnikiem ze 

skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnił 

wszystkie warunki określone w pkt. 3.2 powyżej. 

3.4. Prawo do Korzyści przysługuje każdemu Uczestnikowi, który nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 180 dni posiada prawo do minimum 500 Akcji na zasadzie własności lub 

współwłasności łącznej, z uwzględnieniem pkt. 3.5-3.8 poniżej (przy czym do okresu 

nieprzerwanego posiadania Akcji wlicza się okres przed przystąpieniem do Programu).  

3.5. Prawo do Korzyści przysługuje Uczestnikowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym dany Uczestnik spełnił warunki określone w 

pkt. 3.4 powyżej. 

3.6. Uczestnik, który przestanie spełniać warunki określone w pkt. 3.4 powyżej, traci Prawo do 

Korzyści ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio 

po miesiącu, w którym Uczestnik przestał spełniać te warunki. 

3.7. Uczestnik może zostać pozbawiony Prawa do Korzyści przez Organizatora w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika. 

3.8. Uczestnik, o którym mowa w pkt. 3.6 lub w pkt. 3.7 powyżej, może ponownie uzyskać Prawo do 

Korzyści jeżeli będzie spełniać warunki określone w pkt. 3.4 powyżej nieprzerwanie w okresie po 

dniu utraty Prawa do Korzyści. Postanowienie pkt. 3.5 powyżej stosuje się. 

3.9. Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia, w którym stał 

się Uczestnikiem w rozumieniu pkt. 3.3 powyżej, bez podania przyczyn. Oświadczenie o 

odstąpieniu może zostać złożone w szczególności w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 

Domowi Maklerskiemu, w którym Uczestnik złożył Formularz. W tym celu Uczestnik może 

posłużyć się formularzem, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Do zachowania terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3.10. Liczba Uczestników biorących udział w Programie jest nieograniczona, jednakże każdy z 

Uczestników może posiadać tylko jedno aktywne zgłoszenie w Programie, co oznacza w 

szczególności że Akcjonariusz posiadający Akcje na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych, może stać się Uczestnikiem wyłącznie na podstawie jednego rachunku papierów 

wartościowych. W przypadku zaś wspólności łącznej Akcji, Uczestnikiem może stać się wyłącznie 

ten Akcjonariusz uprawniony z tych Akcji, który pierwszy złoży Formularz i spełni pozostałe 

wymagania określone w pkt. 3.2 powyżej. 

3.11. Złożenie Formularza w Domu Maklerskim jest równoznaczne z: 

3.11.1. zgłoszeniem udziału w Programie; 

3.11.2. akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości; 

3.11.3. zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad; 

3.11.4. potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

zgłoszenia udziału w Programie, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej; 

3.11.5. upoważnieniem Domu Maklerskiego do udostępnienia Emitentowi danych osobowych 

oraz informacji objętych tajemnica zawodową, zgodnie z pkt 3.12 poniżej; 

3.11.6. upoważnieniem Domu Maklerskiego do comiesięcznej weryfikacji stanu posiadania 

Akcji na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim oraz do 

przyznawania i odbierania Prawa do Korzyści. 



3.12. W ramach złożenia Formularza Uczestnik upoważnia Dom Maklerski prowadzący na jego rzecz 

rachunek papierów wartościowych do udostepnienia Emitentowi informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, ze zm.), w tym również 

danych osobowych Uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, adres 

korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, kod Domu Maklerskiego oraz 

informacja o spełnieniu warunków, o którym mowa w pkt. 3.4 powyżej lub w pkt. 6.1 poniżej.  

3.13. Podanie przez Uczestnika informacji oraz udzielenie upoważnienia, o których mowa w pkt. 3.12 

powyżej, jest dobrowolne lecz niezbędne do zgłoszenia do Programu. Niepodanie tak określonych 

informacji lub nieudzielenie upoważnienia uniemożliwi przystąpienie i uzyskanie Prawa do 

Korzyści. 

3.14. Uczestnik bierze udział w Programie na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z 

udziałem Uczestnika w Programie, chyba że taka odpowiedzialność Organizatora pozostaje w 

bezpośrednim związku przyczynowym pomiędzy szkodą Uczestnika a działaniem lub 

zaniechaniem Organizatora w związku z Programem. 

3.15. W dowolnie wybranym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie, bez 

podania przyczyny, w szczególności poprzez złożenie rezygnacji w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej Domowi Maklerskiemu, w którym złożył Formularz. 

3.16. Złożenie rezygnacji przez Uczestnika czy też odstąpienie przez Uczestnika od udziału w Programie, 

na warunkach określonych w Regulaminie, jest równoznaczne z odwołaniem upoważnienia o 

którym mowa w pkt. 3.12 powyżej. 

4. Przebieg Programu 

4.1. Program zakłada przyznawanie Uczestnikom Korzyści służących realizacji Celu Programu. 

4.2. Udział w Aktywności może wziąć co do zasady każdy Uczestnik, jednakże udział w danej 

Aktywności może być ograniczony ilościowo, o czym Organizator uprzednio informuje w sposób 

określony w pkt. 4.5 poniżej. Uczestnik może być pozbawiony prawa do udziału w Aktywnościach 

przez Organizatora w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika reguł określonych w 

Regulaminie. 

4.3. Organizator w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego trwania Programu ogłasza 

i publikuje Wykaz Korzyści na dany rok kalendarzowy w formie nowej treści załącznika nr 2 do 

Regulaminu, z wyłączeniem roku kalendarzowego 2019 dla którego Wykaz Korzyści stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu w wersji na dzień określony w pkt. 10.10 poniżej. 

4.4. Korzyści są przyznawane w formie:  

4.4.1. nagrody w Konkursach;  

4.4.2. ograniczonych liczbowo Korzyści dla których decyduje kolejność zgłoszenia;  

4.4.3. Korzyści dostępnych dla wszystkich Uczestników, którym przysługuje Prawo do 

Korzyści; 

4.4.4. w innej formie wskazanej każdorazowo w Wykazie Korzyści. 

4.5. Niezależnie od Wykazu Korzyści, Organizator na bieżąco publikuje na Portalu informacje o 

dostępnych Aktywnościach.  

4.6. Brak ogłoszenia i publikacji Wykazu Korzyści w terminie o którym mowa w pkt. 4.3 powyżej 

oznacza, że Organizator odstąpił od ich ogłoszenia bez podawania przyczyny. 



4.7. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o ogłoszenie Wykazu Korzyści. 

4.8. Niezależnie od pkt. 4.3 i 4.6 powyżej Organizator może odstąpić od ogłoszenia i publikacji Wykazu 

Korzyści w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta lub w przypadku gdy 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej w której Emitent jest jednostką 

dominującą za ostatni rok obrotowy wykazuje stratę.  

4.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy przyznania Korzyści 

Uczestnikowi, w odniesieniu do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania 

manipulacji danymi lub przekazywania nieprawdziwych informacji. Nadto Organizator może 

wstrzymać lub odmówić przyznania Korzyści Uczestnikowi w razie powzięcia wiedzy o 

niestosowaniu się przez niego w związku z uczestnictwem w Programie do przepisów o 

charakterze powszechnie obowiązującym lub do postanowień Regulaminu. 

 

5. Wygaśnięcie udziału w Programie 

5.1. Udział w Programie wygasa z chwilą:  

5.1.1. odstąpienia od udziału w Programie przez Uczestnika w sposób określony w pkt. 3.9 

powyżej, lub 

5.1.2. złożenia rezygnacji z udziału w Programie przez Uczestnika w sposób określony w pkt. 

3.15 powyżej, lub 

5.1.3. z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego w którym Uczestnik przestał spełniać 

wymóg, o którym mowa w pkt.3.2 powyżej. 

5.1.4. odwołania upoważnienia, o którym mowa w pkt. 3.12 powyżej. 

5.2. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego w którym złożył 

Formularz w sposób określony regulaminem tego Domu Maklerskiego o każdej zmianie jego 

danych mającej wpływ na jego udział w Programie, a w szczególności danych zawartych w 

Formularzu.  

6. Przyznanie Korzyści 

6.1. Uczestnikowi przysługuje Prawo do Korzyści, tj. uprawnienie do uzyskiwania Korzyści pod 

warunkiem posiadania nieprzerwanie prawa własności Akcji według rachunku papierów 

wartościowych na którym Akcje są zapisane, w liczbie i na warunkach określonych w pkt.3.4 

powyżej. 

6.2. Stan posiadania o którym mowa w pkt. 6.1 powyżej, będzie weryfikowany przez Dom Maklerski 

we współpracy z Organizatorem w przedostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 

kalendarzowego obowiązywania Programu, zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w pkt. 

3.11.6 powyżej.  

6.3. Niektóre z Korzyści mogą być przyznane Uczestnikowi zgodnie z Wykazem Korzyści tylko raz w 

roku kalendarzowym, np. wybrane bilety na imprezy, dla których sponsorem lub wspierającym 

jest Organizator. 

6.4. Niektóre z Korzyści mogą być przyznane Uczestnikowi zgodnie z Wykazem Korzyści w formie 

wygranej w Konkursie. 

6.5. Regulamin Konkursu może przewidywać dalej idące ograniczenia, np. w zakresie braku 

możliwości udziału w Konkursie przez Uczestnika któremu została przyznana nagroda w 

poprzedzającym Konkursie.  



6.6. Korzyści w Konkursie nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

Zwycięzca nie może przekazać prawa do Korzyści innej osobie.  

6.7. Korzyści ufundowane przez Organizatora zostaną wydane przez Organizatora zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 

20 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością Korzyści powstanie 

obowiązek podatkowy, do każdej z Korzyści zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, 

która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego 

Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z 

otrzymaną Korzyścią. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio 

na podany przez Zwycięzcę rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6.8. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do danej Korzyści, jeżeli: 

6.8.1. przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane, jeżeli dane te są wymagane zgodnie z 

Regulaminem; 

6.8.2. nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania danej Korzyści; 

6.8.3. nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie; 

6.8.4. naruszy postanowienia Regulaminu; 

6.8.5. w innych wypadkach określonych w Regulaminie; 

6.8.6. swoim działaniem związanym z udziałem w Programie lub wypowiedziami naruszył 

dobre imię Organizatora lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

6.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania informacji o Aktywności 

lub przyznania i przekazania Korzyści Uczestnikowi z przyczyn niezależnych od Organizatora, a 

zwłaszcza podania błędnych danych kontaktowych przez Uczestnika. 

6.10. Utrata prawa do Korzyści, w rozumieniu pkt. 3.6 lub 3.7 powyżej, lub prawa do danej Korzyści, w 

rozumieniu pkt. 6.8 powyżej, przez Uczestnika w rozumieniu postanowień Regulaminu oznacza, że 

osoba taka nie może się ubiegać o przyznanie Korzyści lub danej Korzyści i nie przysługują jej 

żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora ani Partnera. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych 

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika o których mowa w pkt. 3.12 powyżej jest 

Organizator tj. ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik 

przystępujący do Programu poświadcza, że zapoznał się z informacjami określonymi w załączniku 

nr 1 do Regulaminu. 

7.2. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika otrzymane od Domu 

Maklerskiego: imię, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer 

telefonu komórkowego, kod Domu Maklerskiego oraz informacja o spełnieniu warunku, o którym 

mowa w pkt. 3.3 powyżej. 

 

8. Reklamacje 

8.1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Programu będą przyjmowane w formie 

pisemnej w siedzibie Organizatora, lub w formie elektronicznej na adres energawakcji@energa.pl 

w terminie do 7 dni od momentu poinformowania Uczestnika o przyznaniu lub nieprzyznaniu 

mailto:energawakcji@energa.pl


Korzyści (decyduje data otrzymania reklamacji) lub wystąpienia innego zdarzenia w ramach 

Programu objętego postanowieniami Regulaminu. 

8.2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji, a także dane identyfikujące 

Uczestnika pozwalające na udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora (w 

szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny). 

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione niezwłocznie 

po ich rozpatrzeniu. 

8.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

8.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 8.4 

powyżej, są ostateczne. 

9. Odpowiedzialność 

9.1. Uczestnictwo w Programie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu. Regulamin pozostaje do 

wglądu na Portalu. 

9.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

9.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań 

Uczestników oraz osób trzecich (w szczególności Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów 

sieci Internet, organizatorów zewnętrznych Korzyści lub Aktywności), na których powstanie nie 

miał wpływu. 

 

10. Postanowienia dodatkowe 

10.1. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

jakiekolwiek internetowe serwisy społecznościowe, w tym serwis Facebook, ani z nimi związany. 

10.2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu wiążące Użytkowników i 

innych Akcjonariuszy. 

10.3. Zastosowane w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im zgodnie z 

definicjami określonymi w pkt. 1 powyżej. 

10.4. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:  

10.4.1. załącznik nr 1 – informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika;  

10.4.2. załącznik nr 2 – Wykaz Korzyści; 

10.4.3. załącznik nr 3 – formularz odstąpienia od udziału w Programie (umowy o 

uczestnictwo w Programie zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem). 

10.5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Programu wskutek niezależnych od niego 

problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od 

zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub 

uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

10.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnej przyczyny, za 

którą uznaje się zmianę przepisów prawa, oczywistą omyłkę w treści Regulaminu, a także w 



przypadku gdy proponowane zmiany będą korzystniejsze dla Uczestnika, w szczególności poprzez 

rozszerzenie Programu.  

10.8. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach Regulaminu, o których mowa w pkt. 10.7 

powyżej, poprzez udostępnienie zmienionej treści Regulaminu na Portalu, wraz z odpowiednim 

ogłoszeniem, co najmniej na 1 miesiąc przed terminem wejścia w życie zmiany Regulaminu. 

Uczestnik jest związany zmienioną treścią Regulaminu, jeżeli przed dniem wejścia w życie jego 

zmian nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie, w sposób określony w pkt. 3.15 powyżej. 

10.9. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.8 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji, unieważnienia lub zakończenia Programu, jeśli nie ma gwarancji, że Program zostanie 

przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do 

przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Programu, a także w każdym innym przypadku 

według uznania Organizatora. 

10.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r. 

 


