REGULAMIN PROMOCJI
„Cashback – inwertery SGRT 3-20kW – 500 zł”
Od 29 lipca rozpoczynamy akcję promocyjną trwającą do 30 września 2021r. Każdy instalator, który
weźmie udział w szkoleniu otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 500 zł netto na zakup falowników
SUNGROW serii RT za minimum 5 tys. zł.
§ 1.
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja promocji będzie prowadzona pod nazwą „Cashback - inwertery SGRT 3-20kW-500 zł”, zwana
dalej PROMOCJĄ.
2. Organizatorem PROMOCJI jest INS-EL Sp. z o. o. sp. k., ul. Brzezińska 4, 92 103 Łódź, NIP:
7282802196, REGON: 361464636, Nr KRS: 0000557284 zwany dalej ORGANIZATOREM.
4. Administratorem danych osobowych jest INS-EL Sp. z o. o. sp. k., ul. Brzezińska 4, 92 103 Łódź, NIP:
7282802196, REGON: 361464636, Nr KRS: 0000557284 zwany dalej ORGANIZATOREM.
5. PROMOCJA jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez platformę:
https://b2b.ins-el.com.pl/
7. Nagrodą w PROMOCJI jest dodatkowy rabat w wysokości 500 zł netto (615 zł z VAT) na zakup
inwerterów serii SGRT 3-20 kW za minimum 5 tys zł netto (6 150 zł z VAT).
9. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym od 29.07.2021 r. od godz. 09:00 do 30.09.2021 r. do
godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer sklepu
internetowego), lub do wyczerpania zapasów.
10. PROMOCJĄ będą objęte tylko wybrane produkty marki SUNGROW- inwertery serii SGRT o
następujących kodach towaru: SG3.0RT-V11, SG4.0RT-V11, SG5.0RT-V11, SG6.0RT-V11, SG8.0RT-V11,
SG10.0RT-V11, SG12.0RT-V11, SG15.0RT-V11, SG17.0RT-V11, SG20.0RT-V11, zwane dalej
PRODUKTAMI.
11. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie w: siedzibie ORGANIZATORA: INS-EL Sp. z o. o. sp.
k., ul. Brzezińska 4, 92 103 Łódź, NIP: 7282802196, REGON: 361464636, Nr KRS: 0000557284
12. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA
jego danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia do PROMOCJI w celu przeprowadzenia
PROMOCJI zgodnie z postanowieniami regulaminu PROMOCJI i przepisami ustawy 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).
Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas PROMOCJI jest – w rozumieniu tej
ustawy – ADMINISTRATOR, który będzie je przetwarzać w ww. celu. ADMINISTRATOR powierza
ORGANIZATOROWI przetwarzanie
danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do
przeprowadzenia PROMOCJI począwszy- od określonego w ust.9- dnia, na co UCZESTNIK również
wyraża zgodę. Podanie danych przez UCZESTNIKA ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla wzięcia
udziału w PROMOCJI. Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.

13. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w PROMOCJI należy, w czasie trwania PROMOCJI, o którym mowa w § 1 ust. 9, ,
spełnić łącznie następujące warunki:
a. Prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny na szkolenie, który zawiera: dane osobowe Uczestnika
tj. imię, nazwisko, adres email; nazwa firmy i NIP
b. Zaakceptować obowiązkowe regulaminy szkolenia
c. Uczestniczyć w szkoleniu w jednym z następujących terminów: 29.07.2021r., 05.08.2021r.,
12.08.2021r. lub 19.08.2021r.
d. Zapisać się na Newsletter na platformie B2B: https://b2b.ins-el.com.pl/
e. Zarejestrować kupon rabatowy otrzymany podczas szkolenia na platformie B2B: https://b2b.insel.com.pl/
f. Dokonać jednorazowego zakupu inwerterów serii SGRT 3-20 kW, o którym mowa w § 1 ust. 10, za
min.5 tys. zł netto (6 150 zł z VAT) na platformie B2B: https://b2b.ins-el.com.pl/.
2. Każdy UCZESTNIK może wziąć udział w PROMOCJI 1-krotnie.
3. Dokonanie zakupu wraz z promocją cashback może nastąpić najpóźniej do dnia 30.09.2021r. lub do
wyczerpania zapasów.
4. Warunkiem udziału w promocji jest rejestracja na platformie B2B: https://b2b.ins-el.com.pl/ i
dokonanie przez nią zakupu. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych
osobowych w procedurze rejestracji Konta. Podanie nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych
danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji.
5. Udział w PROMOCJI jest dobrowolny.
6. Kuponu promocyjnego nie można zamienić na gotówkę.
§3 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Promocji.
1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane do 29.10.2021 roku.
2. Reklamacja musi zawierać:
1) imię i nazwisko Uczestnika;
2) adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej do kontaktu;
3) opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Reklamacje oraz pytania dotyczące Promocji należy przesyłać:
1) w formie pisemnej na adres: INS-EL Sp. z o. o. sp. k., ul. Brzezińska 4, 92 103 Łódź, NIP: 7282802196,
REGON: 361464636 z dopiskiem „Cashback– inwertery SGRT 3-20kW – 500 zł ”
2) pocztą elektroniczną na adres: fotowoltaika@ins-el.com.pl

4.Złożone reklamacje rozpatrywane będą maksymalnie w terminie 14 Dni Roboczych od daty
otrzymania reklamacji. Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie,
w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
5.Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie wyłącza ani nie
ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności
przepisów o terminach przedawnienia roszczeń.
6.Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich
praw przed sądami powszechnymi.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Skuteczne przystąpienie oraz udział w PROMOCJI następują na zasadach wskazanych w Regulaminie.
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych PROMOCJĄ będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji,
jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.
4. Ani ADMINISTRATOR, ani ORGANIZATOR nie ponosi kosztów jakie UCZESTNIK poniósł w związku z
rejestracją na szkolenie, która umożliwia uzyskanie dodatkowej PROMOCJI.
§ 5 WERYFIKACJA
1. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu Organizator dokona weryfikacji
prawidłowości zgłoszeń. Zgłoszenia wysłane po Terminie Rejestracji, nieprawidłowe, niekompletne,
niezgodne z Regulaminem, zawierające nieprawdziwe dane wykluczają możliwość otrzymania Zwrotu.
2. Organizatorowi przysługuje możliwość dodatkowej weryfikacji zgłoszeń, które może w szczególnych
przypadkach wymagać ponownego zgłoszenia do promocji. W razie nieudzielenia przez Uczestnika
wyjaśnień w terminie, Organizator wykluczy Uczestnika z udziału w Promocji.
3. Z zastrzeżeniem możliwości dokonania dodatkowej weryfikacji zgłoszeń, Organizator dokona
weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od
daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem
Strony Internetowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji zgłoszeń,
powyższy termin może ulec odpowiedniemu przesunięciu.
4. Każdy dowód zakupu Produktu może być zgłoszony w ramach Promocji tylko jeden raz.
§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się
w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://b2b.ins-el.com.pl/polityka-prywatnosci,13.
§ 7 ZMIANA REGULAMINU
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Za uzasadniony
powód zmiany Regulaminu uznaje się w szczególności każdą z poniższych przyczyn (rozłącznie):
1) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;

2) zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na
skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających
bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;
3) orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej,
odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia,
decyzji, zalecenia lub rekomendacji;
4) dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym,
technologicznym i informatycznym, wpływająca na postanowienia niniejszego Regulaminu;
5) usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Regulaminu;
6) konieczność przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom;
7) zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści Regulaminu.
2. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na Stronie Internetowej.
3. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości e-mail
przesyłanych do niego w związku z Promocją, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych
osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie
stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych Uczestnik jest zobowiązany do regularnego
sprawdzania, czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości
zakwalifikowane jako spam.
2. Regulamin będzie dostępny do wglądu na Stronie Internetowej przez cały czas obowiązywania
Promocji. Uczestnik może utrwalać treść Regulaminu poprzez jego pobranie ze Strony Internetowej.
Klauzula na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
1. Administratorem danych osobowych INS-EL Sp. z o. o. sp. k., ul. Brzezińska 4, 92 103 Łódź, NIP:
7282802196, REGON: 361464636, Nr KRS: 0000557284 zwany dalej ORGANIZATOREM.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:
2.1. przeprowadzenia Promocji; w tym do: organizacji i prowadzenia Promocji, komunikacji z
Uczestnikami, (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
2.2. rozpatrzenia reklamacji (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2.3. do celów związanych z wywiązaniem się przez Organizatora z obowiązków prawnych, w tym
podatkowych i księgowych (podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2.4. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
(podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
2.5. w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług
partnerów biznesowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach

marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na prowadzeniu działań marketingowych;
2.6. w ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości
zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może
mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnicy wyrazili odrębną zgodę na komunikację
marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe
poprzez przesłanie informacji na mail: fotowoltaika@ins-el.com.pl
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 2, dane
osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
3.1. podmiotom z grupy kapitałowej INS-EL,
3.2. podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych, w tym podmiot
przetwarzając dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom
biznesowym
3.3. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów prawa.
3.4. w celu obsługi Promocji i rozpatrywania ewentualnych reklamacji
4. INS-EL będzie przechowywał dane osobowe Uczestników przez okres trwania Promocji i przez okres
niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Okres
przechowywania danych osobowych Uczestników może być każdorazowo przedłużony o czas
przedawnienia roszczeń (z zastrzeżeniem terminów przewidzianych przez przepisy prawa
podatkowego).
5. Uczestnicy mają prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na ich szczególną
sytuację. INS-EL zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
Uczestnik ma możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez
wypełnienie formularza dostępnego na samsung.pl, zgodnie z dostępną na ww. stronie instrukcją.
6. W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale podanie danych jest konieczne do
wzięcia udziału w Promocji.

