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REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO  
Program poleceń „Polecam Sunvival” 

(dla osób fizycznych) 

§ 1
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem programu rekomendacyjnego „Polecam Sunvival” (dalej jako: „Program”), jest Sunvival Energy
sp. z o. o. z siedzibą się w Warszawie, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000855620,
NIP 5223188575, REGON 386833897, o kapitale zakładowym 250.000,00 złotych (dalej jako „Sunvival”).

2. Celem Programu jest wzrost sprzedaży produktów Sunvival Energy, szerzenie wiedzy dotyczącej odnawialnych
źródeł energii oraz zwiększanie świadomości ekologicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dzięki
aktywnemu działaniu Podmiotów polecających, którym, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie,
przysługiwać będą premie pieniężne.

3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2
Czas trwania Programu 

1. Program obowiązuje od 19 listopada 2021 r., do odwołania.
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w wybranym przez siebie momencie,

o czym powiadomi na swojej stronie internetowej.
3. Wszystkie Zgłoszenia przekazane Organizatorowi przed jego zakończeniem zostaną̨ rozpatrzone na zasadach

określonych w niniejszym regulaminie. Zgłoszenia przesłane po ogłoszonej dacie zakończenia Programu nie
będą rozpatrywane.

§ 3
Definicje 

1. Uczestnik – Podmiot polecający oraz Odbiorca rekomendacji.
2. Formularz rejestracyjny – internetowy wniosek elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej

Organizatora w domenie www.sunvival.pl wypełniany przez Uczestnika w przypadku zainteresowania
Programem.

3. Podmiot polecający – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do
czynności prawnych oraz posiadająca polską rezydencję podatkową, będąca lub niebędąca stroną umowy
sprzedaży instalacji fotowoltaicznej od Sunvival Energy, która zarekomendowała Odbiorcy zawarcie Umowy
sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej i zarejestrowała się w Programie. Uczestnik nie może rekomendować
usług Sunvival Energy w ramach działalności gospodarczej.

4. Rekomendacja – polecenie Umowy sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej z Sunvival Energy przez Podmiot
polecający Odbiorcy rekomendacji. Rekomendacja nie może być wysyłana w ramach działalności gospodarczej.

5. Odbiorca Rekomendacji – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, której Podmiot polecający
zarekomendował Umowę sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej z Sunvival Energy i której dane za jej zgodą
zostały przekazane Organizatorowi przez Podmiot polecający.

6. Oferta – Oświadczenie woli sprzedającego, wyrażone w formie elektronicznej, w skład której wchodzą:
a) schemat, według którego zostanie wykonana instalacja;
b) dobór, dostawę i montaż konstrukcji, paneli, falowników DC/AC, osprzętu elektrycznego, okablowania,

zabezpieczeń;
c) uruchomienie instalacji i przygotowanie zgłoszenia do operatora energetycznego o przyłączenie do sieci.
7. CRM – Wewnętrzny system Sunvival Energy służący do zarządzania bazą Klientów.
8. Skuteczna rekomendacja - Rekomendacja, która spełnia następujące warunki:
a) dane Odbiorcy Rekomendacji zostały zarejestrowane w systemie CRM Sunvival Energy;
b) do daty Rekomendacji nie zarejestrowano w systemie CRM żadnej Oferty przygotowanej z użyciem danych

Odbiorcy Rekomendacji;
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c) Odbiorca Rekomendacji zawrze skutecznie Umowę sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej Sunvival Energy;
d) Odbiorca Rekomendacji dokona zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz Sunvival Energy za wykonanie Umowy.
9. Umowa (Przedmiot polecenia) – Umowa sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej przygotowana i zawarta

przez Sunvival Energy z Odbiorcą Rekomendacji.
10. Premia pieniężna – kwota wypłacana na rzecz Podmiotu polecającego wyliczona na podstawie założeń

opisanych w niniejszym Regulaminie.
11. Kanał sprzedaży Organizatora - sposoby oraz środki techniczne i osobowe zawierania Umów przez Sunvival

Energy, w szczególności Umów zawieranych w siedzibie lub placówce Organizatora lub za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, strona internetowa, przesyłka pocztowa) lub Umów
zawieranych za pośrednictwem przedstawicieli handlowych i autoryzowanych partnerów Organizatora.

§ 4
Warunki uczestnictwa 

1. Rejestracja w Programie polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego
z jednoczesną akceptacją Regulaminu.

2. Weryfikacja Formularza rejestracyjnego odbywa się w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania przez
Organizatora.

3. Rejestracji w Programie można dokonać w każdym dniu trwania Programu.
4. Z Programu wyłączeni są obecni lub byli pracownicy lub współpracownicy grupy Sunrise Energy (REGON:

384960840), a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§ 5
Zasady Programu 

1. Program polega na przesyłaniu Rekomendacji przez Podmioty polecające do Odbiorców Rekomendacji
w celu promocji usług Organizatora i doprowadzenia do zawarcia Umowy Sunvival Energy, za co Podmiotowi
polecającemu będzie przyznawana Premia pieniężna zgodnie z §6 za każdą Skuteczną rekomendację.

2. Premia pieniężna będzie naliczana po spełnieniu łącznie wszystkich warunków Skutecznej rekomendacji.
3. Prawidłowo wypełniony Formularz rejestracyjny powinien zawierać zgodne ze stanem faktycznym i prawnym:

a) Dane Podmiotu polecającego:
− Imię i nazwisko;
− Telefon kontaktowy;
− Adres e-mail;
− Kod pocztowy i miasto.

b) Dane Odbiorcy rekomendacji:
− Telefon kontaktowy.

§ 6
Premie pieniężne i zasady ich przyznawania 

1. Podmiotowi polecającemu, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie Programu, za każdą
Skuteczną rekomendację, należeć się będzie Premia pieniężna, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

2. Stawki Premii pieniężnych, z uwzględnieniem ust. 3, są następujące:
100 zł liczone za każdy 1 kWp zainstalowanej mocy w instalacji fotowoltaicznej za Skuteczną rekomendację
przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292
i 1495) lub osoby fizycznej.

3. Powyższe stawki nie uwzględniają podatku od łącznego przychodu uzyskanego z premii pieniężnych
osiągniętych w Programie przez Podmiot polecający. Jeżeli wysokość przychodu z Programu skutkować będzie
powstaniem po stronie Podmiotu polecającego obowiązku podatkowego, Podmiot polecający ma obowiązek
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samodzielnie odprowadzić podatek w odpowiedniej wysokości do właściwego Urzędu Skarbowego na 
podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-11. 

4. Organizator skontaktuje się z Podmiotem polecającym w celu ustalenia danych do przelewu premii pieniężnej
(imię i nazwisko właściciela oraz numer rachunku bankowego) oraz wystawienia informacji PIT-11 (Organizator
może żądać od Podmiotu polecającego przekazania następujących danych: numeru PESEL, nazwy właściwego
dla Podmiotu polecającego urzędu skarbowego oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez
Organizatora). Imię i nazwisko właściciela numeru rachunku bankowego musi być takie samo jak to, które
zostało podane w formularzu rejestracyjnym.

5. Premia pieniężna zostanie wypłacona Podmiotowi polecającemu w ciągu 30 dni od dnia zapłaty przez Odbiorcę
rekomendacji całego wynagrodzenia na rzecz Sunvival Energy za wykonanie Umowy podpisanej dzięki
Skutecznej rekomendacji oraz po spełnieniu wymagań opisanych w ust. 4.

6. Premia pieniężna przysługuje Podmiotowi polecającemu, który zgłosi Odbiorcę polecenia jako pierwszy.
O kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina zarejestrowania formularza zgłoszeniowego Odbiorcy polecenia
w systemie Organizatora.

7. Podmiot polecający może rekomendować dowolną liczbę Odbiorców polecenia.
8. Przysługujące uprawnienia do Premii pieniężnej nie mogą być przeniesione na osobę̨ trzecią.

§ 7
Prawa i obowiązki 

1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Sunvival
Energy jako Administrator danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach
przewidzianych w przepisach 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.

2. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu rekomendacyjnego w sposób naruszający
przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne,
bądź wysyłania Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, Sunvival Energy
zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie
o stosowanie takich praktyk. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Premii
pieniężnej, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

§ 8
Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 

1. Wysyłanie Rekomendacji do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie (tzw. Spamowanie) jest
zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysłania drogą elektroniczną do Odbiorców
rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144,
poz.1204 z późń. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest Sunvival Energy sp. z o. o., Plac Konesera 8,
03-736 Warszawa, NIP 5223188575, REGON 386833897. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
Programu przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych Uczestników zawarta jest w dokumencie https://sunvival.pl/polityka-prywatnosci.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

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

4. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo lub
Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i Organizatora.

5. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych
lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub
dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie upoważnia Sunvival Energy do wyłączenia
Uczestnika z Programu.
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§ 9
Postepowanie reklamacyjne 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika pisemnie:
a) na adres  biuro@sunvival.pl;
b) pocztą na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w §1.

2. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację organizator przekaże Uczestnikowi w formie pisemnej lub na adres e-mail.

§ 10
Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu na stronie internetowej
www.sunvival.pl.

2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Sunvival Energy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje

Uczestników za pośrednictwem w/w strony internetowej.
4. Zmiany będą̨ mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia zmian przepisów prawa, w tym prawa

podatkowego, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie w jaki te zmiany wpływają na realizację
postanowień umów zawartych przez Sunvival Energy z Klientami.

5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z Programem.
6. Zakończenie działalności w Programie (rezygnacja z uczestnictwa w Programie) polega na zaprzestaniu

Rekomendacji.
7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz

w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwości ogólnej.
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