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REGULAMIN PROMOCJI  

,,Wylosuj 500 zł na gaz“ 

 

1. Ogólne zasady oferty promocyjnej  

 
1.1 Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w akcji Organizatora pod nazwą „Wylosuj 500 

zł na gaz’’ („Promocja”). 

1.2 Organizatorem Promocji jest SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396 (dalej: ,,Organizator’’ lub ,,SIME’’). 

1.3 Promocja skierowana jest do osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących  działalność 

gospodarczą, które spełniają wskazane w Regulaminie warunki udziału w Promocji oraz w 

okresie trwania Promocji podpiszą umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego z 

Organizatorem i rozpoczną odbiór paliwa gazowego w grupie taryfowej SG-1 (dalej: 

,,Uczestnik’’ lub ,,Uczestnicy”). 

1.4 Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolny. Potwierdzeniem 

udziału w Promocji jest złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o treści stanowiącej 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

1.5 Prawidłowe złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.4 uprawnia Uczestnika do  udziału 

w Promocji i wzięcia udziału w losowaniu nagród określonych w pkt 2.1 Regulaminu na 

zasadach i w formie określonej w Regulaminie. Każdy Uczestnik ma prawo do udziału w 

losowaniu i otrzymania 1 (jednej) nagrody, o której mowa w pkt. 2.1. Regulaminu. 

1.6 Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 01 czerwca 2021 r. od godz. 09:00 do dnia 30 

listopada 2021 r. do godziny 17:00 („Okres Promocji”) i dotyczy umów kompleksowych 

dostarczania paliwa gazowego zawartych w Okresie Promocji z SIME Polska Sp. z o.o.. 

1.7 Organizator zastrzega, że podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 

możliwe jest wyłącznie w sytuacji istnienia po stronie Organizatora technicznych 

i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej u Uczestnika oraz spełnienia przez 

Uczestnika łącznie następujących warunków:  

1.7.1  złożenia wniosku o przyłączenie do sieci gazowej SIME,  

1.7.2  uzyskania warunków przyłączenia do sieci gazowej (wydanych zgodnie  z przepisami   

ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do powyższej ustawy),  

1.7.3  podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej gazowej z SIME, 

1.7.4  zapłaty w całości opłaty wynikającej z umowy o przyłączenie do sieci gazowej, 

1.7.5  podpisania w czasie trwania Promocji umowy kompleksowej dostarczania paliwa 

gazowego z SIME („Umowa“) obowiązującej przez okres co najmniej 24 miesięcy, 

1.7.6  rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego w Okresie Promocji. 

1.8 SIME zastrzega, że czas trwania procedury przyłączenia do sieci gazowej oraz rozpoczęcia 

przez SIME dostaw gazu do obiektu Uczestnika będzie zgodny z warunkami przyłączenia do 
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sieci gazowej oraz umową o przyłączenie do sieci gazowej zawartą między 

Uczestnikiem a SIME. 

1.9 Warunki o których mowa w punktach 1.7.1 – 1.7.4 mogą być spełnione przed rozpoczęciem 

okresu promocji.  

 

2. Nagroda 

 

2.1 Nagrodami w Promocji jest 25 bonów każdy  o wartości 500 zł netto (615 zł brutto) na paliwo 

gazowe do wykorzystania przez Uczestnika w okresie od dnia podpisania Umowy do 

wyczerpania kwoty 500 zł  (dalej odpowiednio „Bon“ lub,,Nagroda‘‘). Bon może zostać 

wykorzystany wyłacznie zgodnie z pkt. 4.2. Regulaminu. 

2.2 Losowanie Nagród odbędzie się w dniu 06 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie SIME w 

Sochaczewie. SIME zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowania bez udziału 

publiczności z jednoczesnym przeprowadzeniem transmisji z losowania Nagród na stronie 

internetowej SIME pod adresem www.simepolska.pl.  

2.3 W losowaniu Nagrody biorą udział Uczestnicy spełniający kryteria określone w pkt 1.3 i 1.7, 

pod warunkiem złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym 

Uczestnik akceptuje treść warunków Promocji, zgłasza chęć do wzięcia udziału w losowaniu 

Nagrody oraz wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska. 

 

3. Skorzystanie z oferty promocyjnej 

 

W celu wzięcia udziału w Promocji i w losowaniu Nagrody Uczestnik powinien: złożyć oświadczenie 

– załącznik nr 1 do Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Nagroda przysługuje w przypadku wyrażenia 

chęci na udział w jej losowaniu oraz wyrażenia przez Uczestnika zgody na podanie do publicznej 

wiadomości imienia i nazwiska. 

 

4. Sposób rozliczania  

 

4.1 Uczestnik  będzie rozliczany zgodnie z cenami i na zasadach określonych w Taryfie SIME 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Taryfa dostępna jest na stronie internetowej 

SIME Polska Sp. z o.o. pod adresem: https://simepolska.pl/ oraz w Biurze Obsługi Klienta 

SIME Polska Sp. z o.o.: ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew i Regionalnych Biurach Obsługi 

Klienta: w Głownie (95-015) przy ul. Strażackiej 2 lok. 4, Łochowie (07-130) przy ul. Długiej 15 

i Aleksandrowie Kujawskim (87-700) przy ul. Wojska Polskiego 17/46. 

4.3 Bon  rozliczany będzie w okresie obowiązywania Umowy począwszy od 01 stycznia 2022 r. W 

miejsce ceny taryfowej za paliwo gazowe przyjmowana będzie cena 0,001 zł/kWh netto za 

każdą kilowatogodzinę odebranego przez klienta Paliwa Gazowego aż do momentu w którym 

http://www.simepolska.pl/
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wyliczona w ten sposób oszczędność względem ceny taryfowej wyniesie 500 zł netto 

(615 zł brutto). Po wykorzystaniu Bonu będzie naliczana cena za paliwo gazowe zgodna 

z Taryfą SIME obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.  

4.4 Maksymalny okres wykorzystania Bonu mija 31 marca 2022 r., po tym dniu rozliczenia z 

klientem będą prowadzone wg ceny za paliwo gazowe zgodnej z Taryfą SIME niezależnie od 

tego czy klient wykorzystał w całości przysługującą mu wartość Bonu. Niewykorzystana w tym 

okresie wartość Bonu przepada. 

4.5 Do ceny za paliwo gazowe zostaną doliczone stawki opłat dystrybucyjnych i stawka opłaty 

abonamentowej zgodne z Taryfą SIME obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT oraz 

stawka podatku VAT i stawka akcyzy (jeśli dotyczy) zgodne z przepisami prawa 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 

4.6 W okresie po wykorzystaniu Bonu Uczestnik będzie rozliczany  zgodnie z cenami i na 

zasadach, o których mowa w Taryfie SIME obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

4.7 Uczestnik akceptuje fakt i zgadza się, że w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem 

okresu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego (dalej: ,,minimalny okres 

odbioru‘‘), zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz SIME opłaty za wcześniejsze rozwiązanie 

Umowy, której wysokość uzależniona będzie od okresu, który pozostał do dnia zakończenia 

minimalnego okresu odbioru. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy ustalona zostanie 

jako iloczyn liczby miesięcy o jakie zostanie skrócony okres, w którym umowa powyższa miała 

obowiązywać oraz kwoty w wysokości 20 zł.  

4.8 W przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie SIME rozpoczęcia dostaw do obiektu 

Uczestnika, mimo spełniania przez niego warunków, o których mowa w pkt 1.7 Regulaminu, 

Uczestnik uprawniony jest do udziału w losowaniu Nagród, o którym mowa w pkt. 2.2. 

Regulaminu. . 

 

 

5 Obowiązywanie i inne warunki oferty promocyjnej 

 

 

Promocja wygasa z upływem okresu jej obowiązywania. 

 

6. Przetwarzanie danych osobowych 

 

6.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 („RODO”), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana (Uczestnika)  danych 

osobowych jest SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 
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Sochaczew zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000193491, adres e-mail: info@simepolska.pl, tel. 22 10 25 300 („Administrator”). W 

sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną u 

Administratora w tym zakresie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: 

e-mail: daneosobowe@simepolska.pl, tel. +48 531 915 898 lub pisemnie na adres SIME 

Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96 – 500 Sochaczew, 

6.2 Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie się odbywać w poniższych celach w 

oparciu o poniższe podstawy prawne:  

6.2.1  w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Uczestnika, jako realizacji 

praw osób zainteresowanych skorzystaniem z usług świadczonych przez 

Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wzięcie udziału w losowaniu 

Nagrody, wykorzystanie Bonu, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora), 

6.2.2  w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 

lit. b oraz f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora). 

6.2.3  w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes 

Administratora). 

6.3 Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika do dnia losowania Nagrody, a w 

przypadku danych Uczestnika, który uzyskał Nagrodę – do końca okresu przedawnienia 

roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub 

dochodzenia roszczeń przez Uczestnika określony przepisami prawa, w szczególności 

kodeksu cywilnego. 

6.4 Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o 

których mowa w pkt 6.2.2 i 6.2.3. 

6.5 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do 

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6.6 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO. 

6.7 Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest wymogiem prawnym oraz warunkiem 

udziału w Promocji. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożliwość brania 

udziału w Promocji. 

6.8 Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom 

odbiorców danych: (i) podmiotom mającym zawarte umowy na obsługę IT Administratora, (ii) 

dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych lub doradczych oraz wspierających 
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Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom 

prawnym, firmom windykacyjnym), (iii) firmom świadczącym usługi marketingowe u 

Administratora, wyłącznie w celu umożliwienia wzięcia udziału w losowaniu Nagrody i podania 

do publicznej wiadomości imienia i nazwiska. 

6.9 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

7. Procedura reklamacyjna 

7.1 Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Promocji: 

7.1.1 pocztą na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w pkt 1.2 Regulaminu. 

7.1.2 przy użyciu poczty elektronicznej, na adres info@simepolska.pl wpisując w tytule 

wiadomości „Wylosuj 500 zł na gaz“ 

7.1.3 telefonicznie pod numerem telefonu Operatora +48 22 10 25 300. 

7.2 Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, dane osobowe Uczestnika Promocji, 

tj.: imię i nazwisko, nr telefonu i adres do korespondencji, oznaczenie Promocji, której dotyczy 

reklamacja, a także treść żądania wraz z uzasadnieniem. 

7.3 Odpowiedź Organizatora dotycząca rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego zostanie 

przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie lub w formie 

pisemnej. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej złozenia, jednakże 

termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od 

Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni 

roboczych terminie rozpatrywania reklamacji. Reklamacja może zostać złożona nie później niż 

w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu Promocji.  

 

8. Postanowienia końcowe 

 

8.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.  

8.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Organizatora w Sochaczewie, ul. 

1 Maja 18, Regionalnym Biurze Obsługi Klienta w Głownie, ul. Strażacka 2 lok. 4, Regionalnym 

Biurze Obsługi Klienta w Łochowie, ul. Długa 15, Regionalnym Biurze Obsługi Klienta w  

Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 17/46 oraz na stronie internetowej SIME pod 

adresem: https://simepolska.pl/ przez cały Okres Promocji. 

8.3 SIME zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany 

w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

8.4 SIME poinformuje o zakończeniu Promocji na stronie internetowej pod adresem: 

https://simepolska.pl/ oraz w Biurze Obsługi Klienta i Regionalnych Biurach Obsługi Klienta 

wskazanych w pkt 2 powyżej. 

https://simepolska.pl/
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8.5 Organizator oświadcza, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

8.6 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8.7 Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w 

zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne 

zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu 

obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

8.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

 

 
 

 
 
Sochaczew, 31 maja 2021 r. 
 
/-/ Jerzy Trzciński 
Dyrektor Zarządzający 
Prokurent 
                                                                                                          

 
 


