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REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH GREENWAY 

I. DEFINICJE 

1. Regulamin Kodów Rabatowych GreenWay – niniejszy regulamin oferowania przez Fundację 

kodów rabatowych uprawniających Klubowiczów do skorzystania z rabatu przy nabywaniu usług 

świadczonych przez GreenWay Polska. 

2. Fundacja – oznacza Fundację EV Klub Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5A, 00-

446 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000972739, NIP: 7011089533, REGON: 

52211230900000. 

3. Serwis – oznacza serwis internetowy, za pośrednictwem którego dostępna jest Aplikacja, 

prowadzony przez Fundację pod adresem internetowym: [https://evklub.pl/]  

4. Aplikacja – Aplikacja Fundacji dostępna w Serwisie oraz na urządzenia mobilne, obejmująca 

oprogramowanie wraz z interfejsem graficznym, za pomocą którego Klubowicze mogą korzystać 

z Usług oraz dokonywać innych czynności związanych z Usługami zgodnie z dostępnymi w 

Aplikacji funkcjonalnościami. 

5. Klubowicz – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

korzystającą z funkcjonalności Aplikacji, która posiada konto w Serwisie lub Aplikacji.  

6. RODO – oznacza 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). 

7. GreenWay – podmiot trzeci - GreenWay Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, który świadczy 

usługi ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych w ramach sieci GreenWay, oferujący 

Klubowiczom Kody Rabatowe za pośrednictwem Aplikacji. 

8. Regulamin – oznacza regulamin korzystania z Aplikacji dostępny pod adresem: 

[https://dashboard.pspa.solidstudio.io/app-regulations] 

9. Regulamin GreenWay – regulamin świadczenia usług przez GreenWay, dostępny pod adresem: 

https://data.greenway.sk/clientzone/pl/GWP_GTC_ADHOC_PL.pdf  

10. Kod Rabatowy – literowo-numeryczny oznaczony kod rabatowy dostępny w ramach Benefitów. 

Kod Rabatowy, na warunkach wskazanych w Regulaminie Kodów Rabatowych GreenWay, 

będzie uprawniał spełniających te warunki Klubowiczów, do skorzystania z usług GreenWay na 

promocyjnych warunkach. Kody Rabatowe będą ogłaszane Klubowiczom w partiach. 

11. Konto GreenWay – konto zakładane w serwisie https://greenwaypolska.pl/, którego założenie 

jest niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez GreenWay. 

12. Okres Ważności – okres, podczas którego obowiązuje dany Kod Rabatowy, tj. podczas którego 

Kod Rabatowy może być aktywowany oraz Klubowicz może z niego skorzystać.  

Pozostałe słowa pisane z dużej litery, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane w 

Regulaminie. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WARUNKI PROMOCJI 
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1. Fundacja, na podstawie niniejszego Regulaminu Kodów Rabatowych GreenWay, będzie 

oferować za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu, Kody Rabatowe uprawniające do uzyskania 

rabatu na usługi świadczone przez GreenWay. 

2. Kody Rabatowe będą uprawniać do rabatów w różnej wysokości, o której Klubowicze będą 

każdorazowo informowani podczas ogłaszania danej puli Kodów Rabatowych przez Fundację. 

3. Kody Rabatowe są jednym z Benefitów i są przeznaczone jedynie dla Klubowiczów. Warunkiem 

skorzystania z Kodu Rabatowego jest posiadanie aktywnego Konta w Serwisie założonego 

zgodnie z Regulaminem. 

4. Przy korzystaniu z Aplikacji Kody Rabatowe mogą być udostępniane Klubowiczom w drodze 

powiadomień push. 

5. Każdy Klubowicz uprawniony jest do skorzystania z jednego Kodu Rabatowego przy zachowaniu 

wymogów Regulaminu Kodów Rabatowych GreenWay i pod warunkiem, że pula Kodów 

Rabatowych nie uległa wyczerpaniu. W przypadku wyczerpania się puli Kodów Rabatowych, 

Fundacja poinformuje Klubowiczów poprzez odpowiedni komunikat w Aplikacji i Serwisie. 

III. WARUNKI SKORZYSTANIA Z KODÓW RABATOWYCH 

1. Aby skorzystać z Kodów Rabatowych i związanych z tym promocyjnych warunków świadczenia 

usług przez GreenWay, konieczne jest łącznie: 

a. posiadanie aktywnego Konta Premium w Serwisie; 

b. aktywowanie Kodu Rabatowego, który nie został wcześniej aktywowany; 

c. posiadanie/dodanie ważnej karty płatniczej Visa na Koncie GreenWay; 

d. skorzystanie z usług GreenWay; 

w Okresie Ważności danego Kodu Rabatowego. 

2. W celu aktywowania Kodu Rabatowego, konieczne jest wpisanie Kodu Rabatowego w formularzu 

dostępnym na stronie internetowej GreenWay - https://client.greenwaypolska.pl/, w zakładce 

„Rabaty”. Link do tej strony zostanie udostępniony Klubowiczowi w ramach Aplikacji, Serwisu lub 

w inny sposób.  

3. O skutecznym aktywowaniu Kodu Rabatowego Klubowicz zostanie poinformowany poprzez 

odpowiedni komunikat. 

4. Dodanie karty płatniczej Visa polega na podaniu danych karty płatniczej (nr karty, daty jej 

ważności oraz kodu CVC). Aby skorzystać z Kodu Rabatowego, dodana na stronie internetowej 

GreenWay przez Klubowicza karta płatnicza musi być wydana przez Visa, ważna oraz 

odpowiednia do płatności internetowych. 

5. Każdy Kod Rabatowy, który został prawidłowo aktywowany, posiada Okres Ważności, po upływie 

którego nie będzie możliwe skorzystanie z Kodu Rabatowego. Kody Rabatowe obowiązują w 

okresie wskazanego miesiąca kalendarzowego - np. Kod Rabatowy obowiązujący w listopadzie 

musi zostać aktywowany w listopadzie i Klubowicz musi go wykorzystać na usługę świadczoną 

przez GreenWay w listopadzie. O Okresie Ważności Fundacja będzie informować podczas 

ogłaszania danej puli Kodów Rabatowych. 

6. W przypadku prawidłowego wykonania czynności, o których mowa powyżej, GreenWay 

automatycznie naliczy Klubowiczowi rabat w wysokości przewidzianej dla danego Kodu 

Rabatowego. 

7. Dodany Kod Rabatowy umożliwia uzyskanie rabatu od momentu jego aktywacji dla dowolnej 

liczby usług świadczonych przez GreenWay w Okresie Ważności. 

https://client.greenwaypolska.pl/
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IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest Fundacja. Dane przetwarzane są w celu 

przeprowadzenia promocji na podstawie Regulaminu Kodów Rabatowych GreenWay oraz 

realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, takich jak w szczególności 

przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie ewentualnych roszczeń, działania marketingowe, 

analiza i statystyka (art. 6 ust. 1 lit b) oraz f) RODO). 

2. W zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia promocji na podstawie Regulaminu Kodów 

Rabatowych GreenWay, dane osobowe mogą zostać przekazane firmie GreenWay. Fundacja 

zadba, aby każdorazowo zakres przekazywanych danych był zgodny z zasadą minimalizacji 

danych osobowych. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych stosowanych przez 

Fundację zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem: 

[https://dashboard.pspa.solidstudio.io/privacy-policy]. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Fundacja podejmie starania, aby każdy Kod Rabatowy mógł zostać wykorzystany przez 

Klubowiczów. W przypadku nieprawidłowości oraz w uzasadnionych przypadkach Fundacja 

może podjąć decyzję o przyznaniu Klubowiczowi nowego Kodu Rabatowego lub odnowieniu 

Kodu Rabatowego, który wygasł lub który okazał się niedziałający zgodnie z Regulaminem 

Kodów Rabatowych GreenWay. 

2. Reklamacje dotyczące Kodów Rabatowych należy składać Fundacji zgodnie z Regulaminem. 

3. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez GreenWay lub problemów z Kontem 

GreenWay, należy składać bezpośrednio do GreenWay. W przypadku złożenia takiej reklamacji 

bezpośrednio do Fundacji, Fundacja przekaże treść reklamacji GreenWay. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Kodów Rabatowych GreenWay, 

zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie funkcjonalności 

Aplikacji oraz sposobu korzystania z Benefitów. 

5. Regulamin Kodów Rabatowych GreenWay wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 


