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REGULAMIN PROGRAMU „KLUB ZWOLENNIKÓW BŁĘKITNEJ ENERGII” 

NOVATEK POLSKA SP. Z O.O. 

 

I. DEFINICJE 

Novatek Novatek Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000341850, 

NIP 945-213-32-82, REGON 121020807. 

Regulamin Niniejszy regulamin. 

Serwis Serwis internetowy Novatek dostępny pod adresem domeny www.novatek.pl, wraz 

z wszelkimi podstronami. 

Użytkownik Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. 

Zgłaszający Użytkownik działający w imieniu własnym lub reprezentujący osobę prawną lub inną 

jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, lecz wyposażoną w zdolność do czynności 

prawnych, który za pośrednictwem Serwisu przekazał Novatek zgłoszenie zamiaru uzyskaniu 

statusu Partnera. 

Program Realizowany przez Novatek program pod nazwą „Klub zwolenników Błękitnej Energii”,  

w ramach którego podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w oparciu o zawartą  

z Novatek pisemną umowę o współpracy, pośredniczą w zawieraniu przez Novatek umów: 

1) na najem instalacji gazowych oraz sprzedaż gazu płynnego propan, propan-butan, lub 

2) na najem instalacji magazynowania i regazyfikacji LNG oraz sprzedaż gazu LNG, lub 

3) na najem stacji tankowania pojazdów LNG oraz sprzedaż gazu LNG, 

poprzez informowanie o ofercie Novatek oraz prowadzenie rozmów i negocjacji  

z odbiorcami, w zamian za ustaloną umowie o współpracy prowizję. 

Dane osobowe Dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Klient Podmiot, potencjalnie zainteresowany zawarciem z Novatek umowy o wynajem zbiorników  

i dostawy gazu płynnego propan, propan-butan lub umowy o wynajem instalacji 

magazynowania i regazyfikacji LNG oraz na sprzedaż gazu LNG lub umowy na wynajem 

stacji tankowania pojazdów LNG oraz sprzedaż gazu LNG, którego dane Partner podaje  

w ramach udziału w Programie, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z umowy pomiędzy 

Partnerem a Novatek.  

Partner Osoba prawna lub inną jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona  

w zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Novatek umowę  

o współpracy w ramach Programu. 

Strefa Partnera  oznacza serwis internetowy udostępniony dla Partnera po zalogowaniu się na stronie 

www.novatek.pl (https://strefaklienta.novatek.pl/logowanie-do-strefy-partnera), w którym 

Novatek prezentuje podstawowe informacje dotyczące Partnera, współpracy, polecenia 

potencjalnych Klientów wraz z ich aktualnymi statusami. Szczegółowe warunki korzystania  

z serwisu określa regulamin tego serwisu. 

 

 

 

http://www.novatek.pl/
http://www.novatek.pl/
https://strefaklienta.novatek.pl/logowanie-do-strefy-partnera


 
 

2 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady, w oparciu o które Novatek nawiązuje współpracę z Partnerami 

w ramach Programu. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że pośrednictwo, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie obejmuje reprezentacji Novatek przy zawieraniu umów z Klientami. 

2. Przekazując Novatek zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez 

zaznaczenie dedykowanego pola w formularzu zgłoszenia. 

3. Do korzystania z Serwisu i dokonania zgłoszenia wymagana jest przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 

lub nowsza, Google Chrome w wersji 13.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1. lub nowszej, Opera w wersji 

11.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej – albo też przeglądarka w pełni z zgodna). Korzystanie  

z formularza zgłoszeniowego wymaga także aktywnego konta e-mail. Zakazane jest dostarczanie przez 

Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. 

 

III. REJESTRACJA  

1. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której regularnie nawiązuje kontakt z podmiotami 

zainteresowanymi zakupem gazu płynnego propan, propan-butan lub gazu LNG, albo też reprezentujący taki 

podmiot, może za pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie dokonać zgłoszenia 

chęci udziału w Programie. 

2. W formularzu rejestracyjnym Zgłaszający wskazuje w szczególności: 

a. swoje imię i nazwisko; 

b. firmę (nazwę) pod którą występuje w obrocie handlowym; 

c. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

d. adres do doręczeń; 

e. adres kontaktowy e-mail; 

f. numer telefonu kontaktowego; 

3. W dedykowanym polu formularza Zgłaszający zawiera zwięzły opis prowadzonej działalności, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju odbiorców, do których działalność ta jest adresowana. 

4. W przypadku, jeśli Zgłaszający reprezentuje osobę prawną lub inną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, 

lecz wyposażoną w zdolność prawną, w formularzu podaje firmę reprezentowanej przez siebie jednostki. 

Zgłaszający oświadcza, że jest uprawniony do dokonania zgłoszenia w imieniu i na rzecz reprezentowanej 

jednostki. 

5. Wysłanie formularza rejestracyjnego następuje poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij”, po uprzednim złożeniu 

oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zasadami przetwarzania przez Novatek Danych Osobowych 

przekazanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. 

6. Otrzymanie zgłoszenia rejestracyjnego Novatek potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany 

w formularzu wiadomości z linkiem (hiperłączem) weryfikacyjnym. Zgłaszający dokonuje weryfikacji rejestracji 

poprzez uruchomienie linku, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wiadomośc i. 

Dokonanie weryfikacji potwierdzane jest komunikatem wyświetlonym w Serwisie („Rejestracja została pomyślnie 

zweryfikowana”). 

 

 

 



 
 

3 

 

IV. OCENA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO PRZEZ NOVATEK 

1. Po otrzymaniu danych rejestracyjnych i ich weryfikacji przez Zgłaszającego, Novatek dokona ich oceny. 

2. W toku oceny Novatek, niezależnie od weryfikacji przedstawionych danych na podstawie publicznie dostępnych 

rejestrów (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym), 

uwzględnia w szczególności przedstawiony przez Zgłaszającego opis dotychczasowej działalności Zgłaszającego 

lub reprezentowanej przez niego jednostki. 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących treści zgłoszenia, Novatek zastrzega sobie prawo kontaktu ze Zgłaszającym 

w celu uzyskania dodatkowych informacji potrzebnych dla dokonania jego oceny. 

4. Novatek zastrzega sobie prawo przedstawienia propozycji udziału w Programie jedynie wybranym przez siebie 

Zgłaszającym lub reprezentowanym przez nich podmiotom. 

5. Novatek przedstawia propozycję współpracy w ramach Programu na zwrotny adres e-mail Zgłaszającego. 

Wiadomość zawiera wzór umowy o współpracy oraz informacje dotyczące dalszego przebiegu procesu nawiązania 

współpracy w ramach Programu. 

6. Czas przekazania propozycji współpracy może się różnić, jednak nie powinien on przekroczyć 10 dni roboczych od 

dnia dokonania zgłoszenia. 

7. W przypadku negatywnej oceny zgłoszenia Novatek przekazuje Zgłaszającemu odpowiednią informację zwrotną.  

 

V. ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY 

1. Po otrzymaniu od Novatek propozycji, o której mowa w pkt. IV.5 powyżej, w celu zawarcia umowy o współpracy, 

Zgłaszający informuje Novatek o akceptacji warunków przedstawionych w przekazanym wzorze umowy. Jeżeli 

wzór umowy o współpracy został otrzymany przez Zgłaszającego przed Rejestracją, Zgłaszający jest zobowiązany 

do dokonania rejestracji i przekazania Novatek podpisanego egzemplarza umowy o współpracy. 

2. W przypadku, jeśli Zgłaszający dokonując zgłoszenia reprezentował osobę prawną lub inną jednostkę, Zgłaszający 

wskazuje również osoby, które podpiszą umowę o współpracy zgodnie z zasadami reprezentacji. Informacja może 

zostać przekazana Novatek na zwrotny adres e-mail lub telefonicznie. 

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Novatek przesyła Zgłaszającemu dwa egzemplarze 

umowy o współpracy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 zdanie drugie powyżej. W celu zawarcia umowy 

Zgłaszający odsyła na adres siedziby Novatek dwa podpisane egzemplarze umowy o współpracy, a następnie 

Novatek po podpisaniu odsyła jeden egzemplarz Zgłaszającemu. 

4. Wraz z podpisaną przez Novatek umową o współpracy Partner otrzyma unikalny login i hasło do Strefy Partnera. 

Partner otrzyma login i hasło również droga e-mailową na adres e-mail wskazany w umowie o współpracy. 

 

VI. ZGŁOSZENIE POLECONEGO KLIENTA 

1. W ramach umowy o współpracy Partner, w zakresie swojego zobowiązania umownego, wyszukuje potencjalnych 

Klientów Novatek i po zalogowaniu się do Strefy Partnera wprowadza dane potencjalnego Klienta do formularza 

polecenia ze wskazaniem na rodzaj gazu (LPG lub LNG), którym jest zainteresowany Klient  i wysyła zgłoszenie do 

Novatek. 

2. Wprowadzenie danych potencjalnego Klienta oraz wysłanie zgłoszenia polega na tym, że Partner, za pomocą 

odpowiedniego formularza w Strefie Partnera, wpisuje dane Klienta jako Polecanego, to jest: 

a. imię i nazwisko; 

b. nazwa firmy; 

c. adres korespondencyjny; 
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d. adres posadowienia instalacji (jeżeli inny niż korespondencyjny); 

e. telefon kontaktowy; 

f. adres e-mail; 

g. rodzaj gazu, którym zainteresowany jest Klient (LPG, lub LNG); 

a następnie wysyła wypełniony formularz do systemu teleinformatycznego za pomocą przycisku „Wyślij 

zgłoszenie”. 

3. Po skutecznej rejestracji Klienta zgodnie z ust. VI pkt 1, 2 powyżej, Klient otrzymuje na podany w formularzu adres 

e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z informacją o tym, że został polecony jako potencjalny klient 

Novatek, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych w celu przesłania mu przez Novatek 

oferty handlowej. 

4. Novatek otrzymuje dane Klienta dopiero po wyrażeniu przez niego zgody na otrzymanie oferty handlowej, zgodnie 

z ust. 3 powyżej. Brak zgody na przetwarzanie danych lub brak odpowiedzi na wiadomość e-mail w terminie 30 dni 

od jej wysłania powoduje usunięcie wszelkich danych Klienta z systemu teleinformatycznego Novatek.  

5. Brak zgody na przetwarzanie danych powoduje bezskuteczność polecenia przez Partnera, a w konsekwencji 

Partnerowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za polecenie. 

6. Szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy Novatek a Partnerem z tytułu skutecznego polecenia Klienta, w tym jego 

rejestracji, określa umowa pomiędzy Novatek a Partnerem. 

 

VII. POUFNOŚĆ 

1. Zgłaszający zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji poufnych przekazanych przez 

Novatek w związku z dokonanym przez Zgłaszającego zgłoszeniem, w tym w szczególności warunków współpracy 

określonych w przesłanej Zgłaszającemu propozycji współpracy, w tym również w załączonym do tej propozycji 

wzorze umowy. 

2. Novatek wskazuje, że informacje określone ust. 1 powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Novatek  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przypadków udostępnienia informacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do ochrony informacji przekazanych Novatek przez 

Zgłaszającego. 

 

VIII. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zgłaszających i Partnerów za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego oraz Strefy Partnera jest Novatek Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 

Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 

pod nr 0000341850, NIP 945-213-32-82, REGON 121020807(„Administrator”). 

2. Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail, przetwarzane są przez 

Administratora wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Zgłaszającego, Partnera oraz Klienta, w celach 

związanych wyłącznie z obsługą zgłoszenia rejestracyjnego do udziału w Programie, polecenia potencjalnego 

Klienta oraz przedstawienia oferty handlowej Novatek. 

3. Dane osobowe Zgłaszającego, Partnera oraz Klienta wskazane w toku realizacji niniejszego Programu będą 

przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu trwania Umowy do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikajacych przepisów prawa lub przedawnienia  ewentualnych roszczeń lub 

w przypadku wyrażenia zgody, do czasu jej cofnięcia. 
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4. Zgłaszającemu, Partnerowi oraz Klientowi przysługuje prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Odbiorcą danych będzie: Novatek Polska Sp. z o.o.  

6. Do kontaktu z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych utworzony został adres  

e-mail: rodo@novatek.pl  

 

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 26 czerwca 2019 r. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Novatek oraz w Serwisie www.novatek.pl , do pobrania 

na urządzenie końcowe Użytkownika w formacie PDF. 

mailto:rodo@novatek.pl
http://www.novatek.pl/

