
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

Str. 1 

 

REGULAMIN PROMOCJI USŁUGI FORTUM MONITORING 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem promocji usługi Fortum Monitoring jest spółka FORTUM POWER AND 
HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, 
adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000033402, kapitał zakładowy w wysokości 331 197 500,00 zł, w całości opłacony, NIP 
1181606467, REGON 017341819 (dalej „Organizator” lub „Fortum”). 

2. Promocja usługi Fortum Monitoring („Promocja”) polega na oferowaniu rabatów w 
ramach usługi monitorowania ciepła dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na zasadach w 
Regulaminie Świadczenia Usługi Fortum Monitoring; Regulamin Świadczenia Usługi Fortum 
Monitoring stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) Wysokość rabatu zależy od ilości 
objęcia usługą nowych Węzłów (w rozumieniu definicji „Węzłów cieplnych” określonej w 
Regulaminie Świadczenia Usługi Fortum Monitoring), dla których będzie świadczona Usługa 
Fortum Monitoring: 

 20 % rabatu – do 10 Węzłów,  

 30% rabatu – od 11 do 60 Węzłów, 

 40% rabatu – od 61 Węzłów, 

3. Promocja obejmuje umowy świadczenia usługi Fortum Monitoring zawarte w okresie od 
dnia 15 czerwca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku.  

4. Z promocji mogą skorzystać również klienci, którzy posiadają już zawarte umowy na 
świadczenie usługi Fortum Monitoring – w zakresie nowych węzłów obejmowanych usługą.  

5. Wysokość rabatów wskazana w ust. 2 powyżej obowiązuje do dnia 31.12.2018 r. 

6. Umowy świadczenia usługi Fortum Monitoring zawarte w okresie wskazanym w ust. 3, 
po dniu 31.12.2018 r., objęte będą rabatem w wysokości 5% - w zakresie Węzłów objętych usługą 
Fortum Monitoring w okresie Promocji. W przypadku Klientów, o których mowa w ust. 4, którzy 
przed przystąpieniem do Promocji zgodnie z ust. 4 powyżej, korzystali z innego rabatu na 
podstawie zawartej umowy, po dniu 31.12.2018 usługa Fortum Monitoring będzie objęta rabatem 
wynikającym z dotychczasowej umowy – w zakresie wszystkich Węzłów.  

7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy Węzłów 
będących w zasięgu sieci ciepłowniczej Fortum na terenie Wrocławia, Częstochowy i Płocka.   

 

Warunki uczestnictwa i przebieg promocji 
§ 2 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które w 
okresie trwania Promocji będą Klientami Fortum, zgodnie z definicją „Klienta” określoną w 
Regulaminie Świadczenia Usługi Fortum Monitoring. 

2. Każdy Klient, do którego skierowana została Promocja może zgłosić zamiar skorzystania z 
Promocji za pośrednictwem infolinii, pod numerem telefonu: +48 785 059 172, poprzez wysłanie 
wiadomości na adres: wojciech.salek@fortum.com lub poprzez bezpośredni kontakt z opiekunem 
Klienta. 

3. Aby skorzystać z Promocji Klient, do którego skierowana jest Promocja, w okresie wskazanym w 
§ 1 ust. 3 Regulaminu, jest zobowiązany 
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a) zawrzeć umowę świadczenia usługi Fortum Monitoring, do której zastosowanie mają 
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usługi Fortum Monitoring. Umowa świadczenia 
usługi Fortum Monitoring będzie zawarta na czas nieokreślony. Umowa będzie zawierała 
stosowne postanowienia w tym zakresie; 

b) zaakceptować Regulamin świadczenia usług Fortum Monitoring, 

c) zaakceptować niniejszy Regulamin. 

4. Klient, do którego skierowana została skierowana Promocja i który spełni warunki uczestnictwa w 
Promocji staje się uczestnikiem Promocji („Uczestnik”). 

5. Uczestnik otrzyma rabat od ceny świadczenia Usługi Fortum Monitoring zgodnie z zasadami 
określonymi w § 1 ust. 2 Regulaminu. Rabat zostanie udzielony od cen wskazanych w Cenniku 
usługi Fortum Monitoring, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

6. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

 

Reklamacje 
§ 3 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje związane z promocją. Reklamacja powinna 
zawierać: nazwę i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, osobę oraz numer kontaktowy, 
jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane z 
dopiskiem „Reklamacja – Promocja usługi Fortum Monitoring” na adres: Fortum Power and Heat 
Polska sp. z o. o. ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław lub na adres e-mail 
FortumPolska@fortum.com. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji pisemnie, za pośrednictwem listu poleconego, przesłanego na adres korespondencyjny 
Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

3. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom Promocji przysługuje prawo 
dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

4. Niniejsze postępowanie reklamacyjne, co do przebiegu Promocji nie wyłącza, nie 
ogranicza i nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych 
roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Dane osobowe  

§ 4 

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Uczestników Programu jest 

Fortum Power and Heat Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 

Wrocławiu, adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław. 

2. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników Promocji przetwarzane będą przez 

Administratora oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem 

Promocji wyłącznie w celach: przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności przyznania 

rabatów, świadczenia usługi Fortum Monitoring, reklamacji oraz weryfikacji danych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących Uczestników Promocji 

obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie. Przetwarzane będą następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, , adres email,. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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4. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników Promocji podawane są przez za 

zgodą tych osób, a osoby te mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz 

zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

5. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Uczestników Promocji jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 

6. Po zakończeniu Programu i rozpatrzeniu reklamacji pozyskane dane osobowe osób 

reprezentujących Uczestników Programu zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia 

roszczeń.  

 

Postanowienia końcowe 
§ 5 

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Promocji zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik Promocji, który nie spełni warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie traci prawo do otrzymania rabatu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z 
ważnych powodów, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników Promocji. 
Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie 
informacji i zmienionych postanowień Regulaminu na stronie www.fortum.pl  oraz w siedzibie 
Organizatora.   

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Promocji niewłaściwego 
adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

4. Naruszenie przez Uczestników Promocji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a 
w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych 
obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji, upoważnia Organizatora do wyłączenia 
Uczestnika z Promocji. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz inne właściwe przepisy prawa. 

6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie www.fortum.pl  

 

 

 

Załącznik nr 1 – Regulamin Świadczenia Usługi Fortum Monitoring 

Załącznik nr 2 – Cennik Usługi Fortum Monitoring  
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