Regulamin Promocji
„Palety z rabatem”

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

i. Kod rabatowy – kod umożliwiający zakup w Sklepie
Internetowym w ramach Promocji przez Klienta
dwudziestu Palet ekogroszku w cenie obniżonej o 80 zł/
brutto za paletę (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto
za paletę) w odniesieniu do ceny Palety ekogroszku
w dniu zakupu.
j. TAURON Ekogroszek – ekologiczne paliwo węglowe
przeznaczone do kotłów zasilanych ekogroszkiem,
produkowane przez TAURON Wydobycie na bazie
węgli wydobywanych przez TAURON Wydobycie.
Parametry jakościowe paliwa dostępne są na stronie
www.tauron.pl/ekogroszek.

1. Organizatorem Promocji „Palety z rabatem” zwanej
dalej: „Promocją”, jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 60, 30417, NIP: 6762337735, REGON: 120378027, KRS:
0000270491 zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Partnerami Promocji są Rakoczy Stal Sp. z o.o. z siedzibą
w Stalowej Woli, przy ul. Mireckiego 5, 37-450, NIP:
8652418681, REGON: 180066692, KRS: 0000511673
oraz Levada sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul.
Rydla 57/2, kod 30-087, NIP: 677-238-14-71, REGON:
123108848, KRS: 0000508459 zwani dalej „Partnerem”.
3. Regulamin określa zasady i warunki skorzystania
z Promocji przez Klientów, którzy spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Promocji określone w Regulaminie,
w tym w szczególności warunki opisane w Rozdziale II
Regulaminu.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Organizator – TAURON Sprzedaż sp. z o.o..
b. Partner – Rakoczy Stal Sp. z o.o. oraz Levada sp.
z o.o. realizujący sprzedaż i montaż Urządzenia.
c. Klient – konsument w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego, który w czasie obowiązywania Promocji
dokona skutecznego zakupu wraz z montażem
Urządzenia.
d. Urządzenia – urządzenia grzewcze, sprzedawane
przez Partnera, spełniające wymagania 5 klasy wg
normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania dyrektywy
ecodesign zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1189 i wykorzystujące paliwo stałe do wytwarzania
energii cieplnej, służącej do ogrzewania pomieszczeń
lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej, których
wykaz i specyfikacja zawarte są w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
e. Paleta ekogroszku – 800 kg Tauron Ekogroszku (40
worków po 20 kg).
f. Sklep Internetowy –
platforma zakupowa
zlokalizowana pod adresem tauron.pl/ekogroszek,
poprzez którą Klient może zrealizować w ramach
Promocji zakup Palet ekogroszku.
g. TAURON Wydobycie – producent i sprzedawca
ekologicznego
paliwa
węglowego
TAURON
ekogroszek realizujący sprzedaż promocyjną poprzez
Sklep internetowy.
h. Kod rejestracyjny – kod umożliwiający zarejestrowanie
do promocji poprzez formularz na stronie
www.tauron.pl/formularz/palety-rejestruj.
Kody
rejestracyjne wydawane będą przez Partnera w terminie
do 31.10.2021 lub do ich wyczerpania.

ROZDZIAŁ II.
ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI.
1. Z Promocji może skorzystać Klient, który:
a. dokona skutecznego zakupu Urządzenia za
pośrednictwem TAURON Sprzedaż lub bezpośrednio
u Partnera w wyniku czego otrzyma kod rejestracyjny
do Promocji,
b. wejdzie na stronę www.tauron.pl/formularz/palety-rejestruj,
gdzie wypełni formularz rejestracyjny i potwierdzi prawo
do skorzystania z Promocji kodem rejestracyjnym.
c. otrzyma na wskazany w formularzu adres e-mail
Kod rabatowy w wyniku zarejestrowania formularza
z prawidłowym kodem rejestracyjnym,
d. dokona zakupu w Sklepie Internetowym Palety
ekogroszku, wpisując jednocześnie w polu do tego
wskazanym Kod rabatowy otrzymany mailem,
e. uiści zapłatę (na zasadach opisanych w Rozdziale III
Regulaminu) w wysokości wynikającej ze złożonego
zamówienia z uwzględnieniem przysługującego rabatu,
f. dokona skutecznego zakupu Palety ekogroszku
przeznaczonego do celów opałowych przez
gospodarstwo domowe (co skutkuje tym, iż zakup ten
nie podlega opodatkowaniu akcyzą).
2. Każdy Kod rabatowy upoważnia do zakupu dwudziestu
Palet ekogroszku w cenie obniżonej o 80 zł/brutto za
paletę (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto za paletę)
w odniesieniu do ceny TAURON Ekogroszku w dniu
zakupu.
3. Kod rabatowy należy wykorzystać w terminie do
31.12.2025. W przypadku niewykorzystania Kodu
rabatowego w podanym terminie Klient traci prawo do
rabatu wynikającego z promocji.
4. Zakupiony towar Klient może odebrać osobiście
lub zamówić dostawę kurierem zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Sklepie internetowym.
5. Ilość palet jakie Klient może kupić w ramach jednego
zamówienia wynika z regulaminu Sklepu internetowego.
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6. Klient może skorzystać z zakupu w ramach niniejszej
Promocji tylko i wyłącznie za pośrednictwem Sklepu
Internetowego tauron.pl/ekogroszek.

ROZDZIAŁ III.
ZASADY SPRZEDAŻY I DOSTAWY PALET
EKOGROSZKU.
1. Tauron Wydobycie sprzeda Klientowi dwadzieścia Palet
ekogroszku na warunkach określonych w Promocji oraz
dostarczy fakturę z tytułu zakupu przez Klienta w/w
towaru, jak również umożliwi odbiór osobisty towaru lub
dostawę do miejsca dostawy na zasadach wynikających
z regulaminu Sklepu internetowego. Należność za towar
i wskazany sposób odbioru towaru należy uiścić zgodnie
z warunkami określonymi przy sprzedaży w Sklepie
Internetowym.

ROZDZIAŁ IV.
REKLAMACJE.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Urządzenia należy
wysyłać w formie pisemnie na adres sprzedawcy
Urządzenia tj: Rakoczy Stal Sp. z o.o. ul. Mireckiego 5,
37-450 Stalowa Wola lub Levada sp. z o.o. ul. Rydla
57/2, 30-087 Kraków. Odpowiedzialność Organizatora za
Urządzenie jest wyłączona.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące TAURON ekogroszku
należy kierować w formie określonej w Regulaminie
Sklepu Internetowego dostępnym na stronie tauron.pl/
ekogroszek.

ROZDZIAŁ V.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU.

4.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2019 r.
i obowiązuje do 31.12.2025 r.
2. Regulamin dostępny jest przez cały czas obowiązywania
Promocji w siedzibie Organizatora, Partnera oraz na
stronie www.tauron.pl/ekogroszek.
3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje
się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.

5.

ROZDZIAŁ VI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie
danych zawartych w formularzu jest TAURON Sprzedaż
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417),
przy ul. Łagiewnickiej 60.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą
się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl
lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż
sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu
wykonania umowy, zawieranej poprzez akceptację
niniejszego Regulaminu – przez okres poprzedzający
zawarcie umowy do dnia jej zawarcia albo rezygnacji

6.

7.
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z zawarcia umowy, lub przez czas trwania umowy
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia];
b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania
obowiązków prawnych, w szczególności przepisów
podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez
okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku
nałożonego przepisami prawa];
c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami – przez czas trwania
postępowań i okres przedawnienia potencjalnych
roszczeń przez okres przedawnienia potencjalnych
roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f)
Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratora w postaci dochodzenia roszczeń
i obrony przed roszczeniami związanymi z umową];
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie
art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało
przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw
lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje
Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to 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
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa
znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie
tauron.pl/rodo.
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa
dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo do sprostowania danych,
d. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem
do bycia zapomnianym”).
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
f. prawo do przeniesienia danych.
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących
praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany
sposób:
a. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
b. e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
c. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących
praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie
rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca
od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane
osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza
Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja
taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Administrator

zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym
siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie
do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona
prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których
decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych lub zawarto w umowach
z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą
Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji
o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać
kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu
ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem
w sposób wskazany w niniejszej informacji.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych
są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym
imieniu:
a. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON
Sprzedaż GZE sp. z o.o.,
b. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne
i świadczące usługi IT,
c. podmioty, które świadczą usługi Contact Center,
d. podmioty, które wspomagają nas w obsłudze
korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,
e. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze,
konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy
reklamowe i te które organizującą konkursy,
f. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji
dokumentów, w zakresie w jakim jest to niezbędne
do realizacji celów przetwarzania Państwa danych
osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże podanie danych wyszczególnionych
w formularzu stanowi warunek udziału w Promocji
„Palety z rabatem”. Brak wskazania powyższych danych
uniemożliwi nam zawarcie umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU PROMOCJI „PALETY Z RABATEM”

Wykaz Urządzeń oferowanych w Promocji:

SPRZEDAWCA

zgodność
z normą;
5 klasa
PN-EN 303-5: 2012

zgodność
z dyrektywą
Ecodesign

LP.

KOCIOŁ

MOC
[kW]

1

Cortina Carbo

14

Rakoczy Stal sp. z o.o.

TAK

TAK

2

Cortina Carbo

22

Rakoczy Stal sp. z o.o.

TAK

TAK

3

HOTTER

10

Rakoczy Stal sp. z o.o.

TAK

TAK

4

HOTTER

15

Rakoczy Stal sp. z o.o.

TAK

TAK

5

HOTTER

20

Rakoczy Stal sp. z o.o.

TAK

TAK

6

LEVADA OPOP H8-15

15

Levada sp. z o.o.

TAK

TAK

7

LEVADA OPOP H8-24

24

Levada sp. z o.o.

TAK

TAK

8

LEVADA OPOP H8-35

35

Levada sp. z o.o.

TAK

TAK

9

LEVADA OPOP H8-45

45

Levada sp. z o.o.

TAK

TAK
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