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Regulamin Programu Poleceń 

 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Poleceń (zwana dalej: “Promocją”). 

2. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają znaczenie nadane im w niniejszy sposób: 

 
a) Formularz – ankieta wypełniana przez Polecanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, przekazywany 

Organizatorowi przez Polecającego, który zawiera dobrowolnie wyrażone przez Polecanego zgody na rzecz Organizatora; 

b) Deklaracja – deklaracja Przystąpienia do Promocji przez Polecającego, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

c) Instalacja Fotowoltaiczna - instalacja fotowoltaiczna w rozumieniu Umowy sprzedaży; 

d) Nagroda - kwota wyrażona w PLN wypłacana Polecającemu za skuteczne, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, polecenie 

Polecanego; 

e) Organizator - WOLTANIC sp. z o.o., z siedzibą w Stęszewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 49/1, 62-060 Stęszew, nr KRS: 

0000831018, NIP 7831813548, REGON 385630814; 

f) Polecający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w ramach Promocji i w czasie jego trwania 

poleci innym osobom zakup Instalacji Fotowoltaicznej u Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

g) Polecany - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawy szczególnie przyznają zdolność prawną, która w wyniku polecenia przez Polecającego 

(dokonanego zgodnie z niniejszym Regulaminem) zakupiła Instalację Fotowoltaiczną od Organizatora na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie; 

h) Uczestnik - Polecający lub Polecany; 

i) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży i montażu Instalacji Fotowoltaicznej zawarta z Organizatorem przy czym umową 

sprzedaży i montażu nie będzie umowa sprzedaży i montażu samego magazynu energii lub umowa sprzedaży i demontażu 

Instalacji Fotowoltaicznej. 

 
3. Uczestnicy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące udziału w Promocji po skontaktowaniu się z Organizatorem za 

pośrednictwem dedykowanej infolinii dostępnej pod numerem telefonu: +48 574 331 338. 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny, bezpłatny i następuje poprzez zgłoszenie przez Polecającego do Organizatora Deklaracji w formie 

pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu. 

5. Polecający nie może: 

 
a) być pracownikiem Organizatora, 

b) być jednocześnie Polecanym, 

c) prowadzić wspólnie z Polecanym gospodarstwa domowego lub działalności gospodarczej pod tym samym adresem zamieszkania, 

d) powoływać się na skuteczne dokonanie polecenia, jeżeli Organizator dysponował danymi osobowymi Polecanego. 

 
6. Polecani muszą mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie mogą być klientami 

Organizatora. 

7. Promocja trwa od 06 grudnia 2021 r. do odwołania. 

8. W przypadku zakończenia, odwołania lub zawieszenia Promocji, Polecającemu przysługiwać będzie Nagroda, tylko o ile najpóźniej 

w chwili zakończenia lub odwołania Promocji spełnione są wszystkie przesłanki, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także czasowego zawieszenia lub zakończenia Promocji, w przypadku 

zaistnienia uzasadnionych okoliczności, obejmujących zwłaszcza konieczność dostosowania warunków Promocji do przepisów prawa 

bądź zmiany organizacyjnych lub technicznych warunków przekazywania poleceń. 
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10. Polecenia dokonuje się poprzez przekazanie Organizatorowi danych Poleconego i zgód odebranych od niego zgodnie z Formularzem, 

stanowiącym Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. Przekazanie następuje w formie pisemnej – na adres Organizatora: 

WOLTANIC sp. z o.o., z siedzibą w Stęszewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 49/1, 62-060 Stęszew. 

11. Polecenie zostanie uznane za skuteczne wyłącznie pod warunkiem przekazania Organizatorowi wypełnionego i podpisanego przez 

Polecanego Formularza przed pozyskaniem przez Organizatora danych Polecanego z innego źródła. 

12. Aby Polecający był uprawniony do odbioru Nagrody, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

 
a) Polecający zgłosi Organizatorowi chęć uczestnictwa w Promocji poprzez przekazanie wypełnionej przez niego Deklaracji; 

b) Polecający przekaże Organizatorowi Formularz wypełniony przez Polecanego; 

c) Polecony zawrze z Organizatorem ważną i skuteczną Umowę sprzedaży, w ramach której wskazany zostanie Polecający; 

d) Polecony wykona Umowę sprzedaży zgodnie z jej treścią, w tym wywiąże się z wszystkich płatności według zasad wynikających 

z zawartej Umowy, a także z obowiązków w zakresie potwierdzenia odbioru Instalacji Fotowoltaicznej; 

e) Instalacja Fotowoltaiczna zakupiona przez Poleconego zostanie całkowicie zamontowana i opłacona, zgodnie z ww. Umową 

(co zostanie stwierdzone protokołem odbioru). 

 
13. Jeden Polecający może otrzymać Nagrodę z tytułu kilku poleceń, odpowiadających liczbie Polecanych, z którymi zostały zawarte  

i wykonane Umowy sprzedaży przy czym kwota Nagrody za pierwsze polecenie wynosi 1.000 PLN brutto (słownie: tysiąc PLN) a za 

drugie polecenie i każde kolejne kwota Nagrody wynosi 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset PLN) - przy spełnieniu pozostałych 

warunków z pkt. 12 powyżej. 

14. Kwota Nagrody zostanie przesłana na rachunek bankowy (prowadzony przez bank z siedzibą na terytorium RP) Polecającego wskazany 

w Deklaracji w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych, liczonych od dnia uzyskania informacji przez Organizatora zgodnie z pkt. 14, pod 

warunkiem, że Organizator zweryfikuje i potwierdzi spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

15. Jeżeli kilku Polecających przekaże dane i Formularz dotyczący tego samego Poleconego, wówczas przyjmuje się, że ten, od którego 

Organizator otrzymał zgłoszenie jako pierwsze, uznawany jest za Polecającego uprawnionego do otrzymania Nagrody. Jeżeli przed 

wpływem Formularza do Organizatora, dane Polecanego pozyskał Organizator z innego źródła, to Nagroda nie przysługuje  Polecającemu. 

16. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni od jego zakończenia, nie później jednak niż 

w terminie 14 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania na 

poczcie lub wysłania wiadomości e-mail. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien wykazać okoliczności świadczące o zachowaniu 

powyższych terminów. 

17. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z pkt. 17 ustosunkowuje się do niej w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych 

od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację przesłana będzie Uczestnikowi na adres email wskazany w 

reklamacji. 

18. Reklamacja powinna zawierać: 

 
a) imię i nazwisko, 

b) adres do korespondencji, 

c) dokładny opis i przyczynę reklamacji oraz żądanie, 

d) adres e-mail. 
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19. Jeżeli reklamacja uniemożliwia nadanie jej biegu, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia (pod rygorem odrzucenia), 

chyba że Uczestnik nie wskazał danych na to pozwalających. 

20. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza poprzez kontakt z Poleconym. W przypadku ustalenia, iż zgody 

Polecanego były przedmiotem wymuszenia lub zakupu przez Polecającego, Organizator nie uzna Formularza za skutecznie złożonego, 

a Organizator może skierować do Polecającego roszczenia regresowe. 

22. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.woltanic.pl/regulamin 

23. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki: 

 
a) Wzór Przystąpienia do Promocji (Załącznik nr 1 i  oświadczenie do celów podatkowych); 

b) Wzór Formularza Polecanego (Załącznik nr 2). 

 

 
KLAUZULA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Niniejsza klauzula ochrony danych osobowych (dalej: Klauzula) stanowi integralną część Regulaminu Program Poleceń. 

2. Administratorem danych osobowych jest WOLTANIC sp. z o.o., z siedzibą w Stęszewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 49/1, 62-060 

Stęszew, nr KRS: 0000831018, NIP 7831813548, REGON 385630814. 

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@woltanic.pl oraz pod numerem 

telefonu:+48 574 331 338. 

4. Administrator może przetwarzać: 

 
a) dane osobowe zwykłe Uczestnika Promocji, takie jak: imię, nazwisko, nazwa Firmy, adresy, PESEL, NIP, REGON, źródła i 

wysokości dochodów, przynależność do NFZ, miejsce montażu, rodzaj i przedmiot zamówienia, dane dot. płatności, 

b) dane osobowe zwykłe przedstawiciela Uczestnika Promocji, takie jak: imię, nazwisko, adresy, stanowisko, adres email, telefon. 

 
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe: 

 
a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym ich promowanie, także za pośrednictwem 

kanałów komunikacji, prezentowanie ogólnych ofert, informowanie o promocjach, rabatach, konkursach lub wydarzeniach 

organizowanych przez Administratora, lub wydarzeniach, w których Administrator weźmie udział; 

− przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora; podstawą prawną będzie artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO; 

− prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie (marketing) jego produktów i usług; 

− przetwarzanie danych w tym celu może następować przede wszystkim po to, aby za pośrednictwem wybranych kanałów 

komunikacji przekazywać treści marketingowe dotyczące produktów i usług Administratora, w tym: prezentować oferty, 

informować o promocjach, rabatach, wydarzeniach organizowanych przez Administratora, lub wydarzeniach, w których 

Administrator weźmie udział oraz informować o konkursach organizowanych przez Administratora; 

− przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych mailowo lub przekazywania ich telefonicznie będzie miało 

miejsce tylko jeśli osoba, które dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych mailowo lub 

odpowiednio na korzystanie z jej numeru telefonu w celach marketingowych; 

− podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; 

− w przypadku braku podania danych osobowych takich jak numeru telefonu lub adresu e-mail osoba, której dane dotyczą nie 

będzie otrzymywała treści marketingowych, co w przypadku Polecanego będzie uniemożliwiało kontakt ze strony 

Administratora w celu przedstawienia oferty Produktów lub Usług; 

http://www.woltanic.pl/regulamin
mailto:biuro@woltanic.pl
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b) w celu dobrania i przedstawienia ofert i treści marketingowych dostosowanych do potrzeb klientów i potencjalnych klientów 

(Poleconego, Polecającego) oferty; 

− podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

− prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie (marketing) Produktów lub Usług dostosowanych do 

potrzeb Klientów i potencjalnych Klientów (Poleconego lub Polecającego); 

− podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; 

− bez podania danych podjęcie działań nie będzie możliwe; 

− w przypadku braku podania danych osobowych takich jak numeru telefonu lub adresu e-mail osoba, której dane dotyczą nie 

będzie otrzymywała treści marketingowych, co w przypadku Osoby Polecanej będzie uniemożliwiało kontakt ze strony 

Administratora w celu przedstawienia oferty Produktów lub Usług; 

c) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i wykonania umowy 

dotyczącej produktów lub usług z Poleconym lub podjęcie działań (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy 

z Poleconym dot. produktów lub usług, 

− podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

− podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed 

zawarciem umowy danie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

podjęcia działań przed zawarciem umowy dot. produktów lub usług (dot. Polecanego) lub umowy dot. Promocji (dot. 

Polecającego), a następnie zawarcia i wykonania tej umowy; 

− bez podania danych podjęcie działań nie będzie możliwe; 

d) w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, w tym w celu realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celu 

prowadzenia dokumentacji podatkowej, księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wykonanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa); 

− podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

− w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi, w związku z zawartą 

z umową; brak podania danych osobowych uniemożliwiłby zawarcie umowy; 

− podanie innych danych osobowych może być jednak konieczne do rozpatrzenia reklamacji lub realizacji zobowiązań 

wynikających z przepisów prawa, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji; 

e) w celu prowadzenia czynności i badań mających na celu ocenę satysfakcji w związku z zawartą umową (dot. Promocji lub umową 

dot. produktów lub usług) lub kontrolowania jakości produktów lub usług, w tym wewnętrznych audytów oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa; 

− podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

− prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest polepszanie jakości produktów lub usług lub Promocji oraz ocena 

rzetelności odrębnie świadczonych usługi i dostarczanych produktów, w tym przez pracowników i współpracowników; 

− w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi, w związku z zawartą umową; 

jeżeli będzie to niezbędne, to mogą zwrócić się o podanie innych danych; 

− można odmówić jednak podania innych danych i w takim przypadku ocena satysfakcji oraz kontrola mogą nie być 

prowadzone, chyba że będzie to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa; 

f) w celu dochodzenia roszczeń lub obroną roszczeń przed roszczeniami innych podmiotów; 

− podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

− prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja swoich praw (na przykład dochodzenie należności) 

w przypadku ewentualnego sporu; 

− w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi, w związku z zawartą umową; 

− podanie innych danych osobowych może być jednak wymogiem ustawowym wynikającym z prowadzonego sporu, ale będzie 

to zależeć od konkretnej sytuacji; 
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g) w celu ewidencjonowania Uczestników i ich przedstawicieli; 

− podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

− prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zawarcie i wykonanie umowy z Uczestnikiem lub związanym z nim 

przedstawicielem; 

− podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed 

zawarciem umowy, a następnie zawarcia i wykonania tej umowy; bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe; 

 
6. Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą 

przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane. 

7. Dane osobowe przetwarzane: 

 
a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu: 

− zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; 

w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 

do przetwarzania, lub 

− cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego; 

b) w celu dobrania i przedstawienia ofert i treści marketingowych dostosowanych do potrzeb klientów i potencjalnych klientów 

(Poleconego, Polecającego) oferty – będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż do 

momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu; 

c) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i wykonania umowy 

dotyczącej produktów lub usług z Poleconym lub podjęcie działań (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy 

z Poleconym dot. produktów lub usług – będą przechowywane: 

− przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia podjęcia działań przed dniem zawarcia Umowy, o ile nie doszło do jej zawarcia, 

− przez okres realizacji umowy i okres potrzebny do przedawnienia roszczeń przedłużony o rok (doręczenie pozwu); 

d) w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, w tym w celu realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celu 

prowadzenia dokumentacji podatkowej, księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wykonanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa) – będą przechowywane: 

− przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania związanego z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji 

zgłoszonych i realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń 

przedłużony o rok (doręczenie pozwu); 

− przez wynikający z przepisów prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej, księgowej lub rachunkowej; 

e) w celu prowadzenia czynności i badań mających na celu ocenę satysfakcji w związku z zawartą umową (dot. Promocji lub umową 

dot. produktów lub usług) lub kontrolowania jakości produktów lub usług, w tym wewnętrznych audytów (dot. Promocji lub 

produktów lub usług), oraz zapewnienia bezpieczeństwa; w celu dochodzenia roszczeń lub obroną roszczeń przed roszczeniami 

innych podmiotów; w celu ewidencjonowania Uczestników i ich przedstawicieli – będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że 

będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 

do przetwarzania. 
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8. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane 

osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy. 

9. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w oparciu o umowy 

powierzenia przetwarzania danych. 

10. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) 

takim jak: 

 
a) dostawcy usług służących do automatyzowania procesów marketingowych; 

b) dostawcy usług służących do zbiorczego wysyłania wiadomości SMS; 

c) agencje marketingowe i reklamowe; 

d) podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT; 

e) dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu; 

f) dostawcy narzędzi takich jak voiceboty, które służą do wykonywania połączeń do potencjalnych klientów; 

g) podwykonawcy Administratora na przykład w zakresie montażu instalacji; 

h) doradcy prawni, podatkowi i księgowi. 

 
11. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej, które zapewniają wsparcie rachunkowe i księgowe. 

12. Dane osobowe mogą być także przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organom 

egzekucyjnym, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. 

13. Jeżeli osoba, której dane dotyczą będzie w związku z zawarciem z Administratorem umowy chciała skorzystać z finansowania 

zewnętrznego (np. kredytu lub leasingu), to jej dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zapewniającym takie 

finansowanie. Mogą to być podmioty z grupy kapitałowej Administratora lub podmioty niepowiązane z Administratorem (np. wybrane 

banki). 

14. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

 
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
15. Osoba, której dane dotyczą może w szczególności w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej 

danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

16. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

17. W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów 

wskazanych w punkcie 1 Klauzuli. 
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18. Osoba, które dane dotyczą może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących 

przetwarzania jej danych osobowych. 

19. Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają. 

20. Może być jednak stosowane profilowanie. Profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania 

się. 

21. Profilowanie będzie miało miejsce w związku z prowadzeniem marketingu. 

22. Profilowanie będzie polegać na tworzeniu profili osobowościowych, które pozwalają na dokonywanie oceny wybranych aspektów 

odnoszących się do konkretnych osób w celu dobierania ofert i treści marketingowych dostosowanych do potrzeb osób. 

23. Profilowanie nie będzie podstawą do podejmowania, decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

i wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały. 

24. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania. Jeśli kwestionuje wynik profilowania 

może zgłosić się do Administratora. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w sposób niezautomatyzowany, przez wyznaczoną do tego osobę. 

25. Administrator mógł pozyskać dane osobowe: 

 
a) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą; 

b) od przedstawiciela osoby, której dane dotyczą; 

c) od innej osoby, która przekazała, że osoba, której dane dotyczą jest zainteresowany ofertą Administratora, tj. od Polecającego. 
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