REGULAMIN KONKURSU DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROGRAMU
CZYSTA ENERGIA Z FORTUM

Postanowienia ogólne
§1
1. Działania konkursowe pod nazwą „Miasto bez smogu” (dalej „Konkurs”) organizowane są przez spółkę
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy WrocławFabryczna 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. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem sieci Internet i trwa od 17 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
i odbywa się we Wrocławiu.
3. Harmonogram Konkursu:
1)

składanie prac drogą elektroniczną na adres e-mail czystaenergia@fortum.com od dnia 17 lipca
2018 r. godz. 10:00 do 31 sierpnia 2018 r. godz. 17:00;

2)

weryfikacja i wytypowanie 20 najbardziej interesujących i kreatywnych prac w dniach od 1 do
13 września 2018 r.;

3)

Ogłoszenie listy Zwycięzców na stronie http://przylaczsie.fortum.pl/ oraz
https://www.facebook.com/zmieniamypowietrzenadobre dnia 14 września 2018 r.

na

fanpage’u

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu prowadzić będzie powołana przez Organizatora
trzyosobowa Komisja.

Uczestnicy
§2
1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, będące mieszkańcami budynków wielolokalowych (dalej „Uczestnik Konkursu”), których
budynki zostały zgłoszone do Programu Czysta Energia z Fortum zgodnie z Regulaminem Programu
dostępnym na stronie http://przylaczsie.fortum.pl/
2. Przesłanie zgłoszenia konkursowego w ramach Konkursu jest równoznaczne z:
1) akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w całości i wyrażeniem bezwarunkowej zgody na
zastosowanie wszystkich jego postanowień,
2) wyrażeniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie podanych przez
niego danych osobowych przez FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
33402, NIP 118-16-06-457, o kapitale zakładowym w wysokości 331.197.500,00,00 zł, opłaconym w
całości - administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”) w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na zasadach i
warunkach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu,
3) oświadczeniem Uczestnika Konkursu o posiadaniu wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich
majątkowych do Zgłoszenia konkursowego.
3.
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez
wszelkich zgód i oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Uczestnika

Konkursu

Zasady prowadzenia Konkursu
§3
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy pokazującej miasto bez smogu. Może to być wiersz
(rymowany, limeryk, wiersz biały, haiku) o maksymalnej wielkości 1000 znaków ze spacjami, projekt nadruku
na koszulkę antysmogową lub obraz/rysunek przesłany w formacie .jpg lub .pdf o maksymalnej wadze 5 MB
(dalej jako „Zgłoszenie”). Zgłoszenie nie może zajmować więcej niż kartka A4. Komisja Konkursowa wybierze
20 najbardziej kreatywnych Zgłoszeń.
2. Uczestnik powinien wysłać pracę konkursową według poniższych kryteriów:
1) Wiadomość powinna być zatytułowana „Konkurs Miasto bez smogu”
2) Uczestnik w treści wiadomości powinien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres
zgłoszonego budynku do programu Czysta Energia z Fortum oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.
3. Uczestnik może przesłać w Zgłoszeniu wyłącznie prace, do których posiada pełne, niczym nieograniczone
autorskie prawa majątkowe.
4. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w Konkursie.
5. W Konkursie brane będą pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia kompletne i prawidłowe, zawierające prace
zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające jakichkolwiek treści (w tym zdjęć) niezgodnych z prawem,
zagrażających prawom osób trzecich, naruszających dobre obyczaje, dyskryminujących ze względu na rasę,
płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność,
naruszających w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujących przemoc lub nienawiść, o charakterze
erotycznym, pornograficznym, bądź wulgaryzmów.
6. Organizator przewidział w Konkursie 20 nagród w postaci oczyszczaczy powietrza marki Sharp o wartości
około 600 zł każdy.
7. W terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu Komisja Konkursowa wybierze 20 Uczestników, którzy
zostaną zwycięzcami w konkursie.
8. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie jedną nagrodę.
9. Uczestnik zostanie bezpośrednio poinformowany o wygranej. Lista zwycięzców dostępna będzie także w
siedzibie Organizatora.

10. W terminie 3 dni od momentu przekazania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest przekazać
Organizatorowi następujące dane osobowe umożliwiające wydanie nagrody: imię i nazwisko, dokładny adres
zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
11. Dodatkowo, Uczestnik zobowiązany jest do załączenia oświadczenia w przedmiocie zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby wydania nagród w Konkursie, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Słonimskiego 1a, 50-304
Wrocław, podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz wydania nagród
zwycięzcom konkursu oraz wykonania innych obowiązków wynikających z regulaminu konkursu (w tym
rozpatrzenie reklamacji, kontakt z Uczestnikiem) oraz do celów podatkowych i księgowych. Zostałem/łam
poinformowany/na, że administratorem moich danych FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Słonimskiego 1a, 50-304
Wrocław, a podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagród w konkursie
oraz że przysługuje mi prawo wglądu do danych i prawo do ich poprawiania.”
12. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane Uczestnikom za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej,
nadanej nie później, niż w terminie 14 dni od daty otrzymania danych osobowych.
13. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania dokumentów potwierdzających odbiór nagrody w Konkursie.

Podatki
§4
Wartość pojedynczej nagrody wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100). Łączna całkowita
jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 666,66 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych
66/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 66,66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 66/100)
zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości
nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy
do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Dane osobowe
§5
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych
Organizatorowi w związku z organizacją Konkursu.
3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją
Konkursu przetwarzane są:
1) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody,
rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych
obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”), (ii)
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania
reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami
danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, podmioty współpracujące i świadczące
usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych,
dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń
wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nr telefonu, adres
zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody,
udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;
2) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych
osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, podmioty współpracujące i świadczące usługi
wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca
serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko,
nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody,
przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma
obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
4. Uczestnik Konkursu - zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204
z późn. zm.) oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1907 z późn.
zm.) - może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem otrzymywania od Organizatora
informacji handlowej drogą elektroniczną lub sms lub telefonicznie. Zgoda Uczestnika Konkursu może być
w każdej chwili cofnięta.
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania,
poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w RODO.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, Uczestnik Konkursu posiada
prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili.
7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika Konkursu narusza dnia 25 maja 2018 roku
RODO.

Prawa autorskie
§5

1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody nabywa
autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje
następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku,
magnetyczną lub cyfrową, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu,
2) wprowadzanie do obrotu,
3) wprowadzanie do pamięci komputera,
4) wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,

5) wykorzystanie
we
wszelkiej
działalności reklamowej lub promocyjnej, w
szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu
materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy
reklamowe, reklamy radiowe, nagrania w formie słuchowiska, w tym wykorzystywanie w zakresie
określonym w § 4 ust. 12 niniejszego Regulaminu,
6) publiczne
rozpowszechnianie
w
związku
z
działalnością handlową, w szczególności w
charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej, w tym publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym w sieci Internet.
2. Organizatorowi
przysługuje
prawo
anonimowego
Konkursowych bez podania imienia i nazwiska twórcy.

rozpowszechniania nagrodzonych Zadań

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Zwycięzcy Konkursu wyrażają dobrowolną i nieodpłatną
zgodę - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), w szczególności na nieodpłatne wykorzystanie i
rozpowszechnianie, w tym publikowanie przez Organizatora wizerunku Zwycięzców Konkursu, utrwalonego
na opublikowanym zdjęciu/zdjęciach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnej
formy i medium, w tym w prasie oraz Internecie.

Reklamacje
§4
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania
Konkursu oraz w terminie do 21 dni po jego zakończeniu. Reklamacja powinna zawierać: nazwę i dokładny
adres korespondencyjny Uczestnika, osobę oraz i numer kontaktowy, jak również dokładnie określoną
przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs dla
mieszkańców: Program Czyste Powietrze z Fortum” 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.
3. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dochodzenia
dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego.
4. Niniejsze postępowanie reklamacyjne, co do przebiegu i wyników Konkursu nie wyłącza, nie ogranicza i
nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
§5
1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie traci
prawo do otrzymania nagrody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem,
że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni

o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie informacji i zmienionych postanowień Regulaminu na
stronie http://przylaczsie.fortum.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu
lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania prac w
ramach Konkursu.
5. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów
w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
inne właściwe przepisy prawa.
7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie
http://przylaczsie.fortum.pl/

