
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

WPROWADZENIE 

1. Organizator: Centra Elektryczne Sokółka, ul. Jana Pawła II 1, 16-100 Sokółka. 
2. Administrator danych osobowych:  Centra Elektryczne Sokółka, ul. Jana Pawła II 1, 16-100 

Sokółka. 
3. Grupy docelowe: klienci Centrum Elektrycznego Sokółka. 
4. Czas trwania konkursu: 24.05.2021 r. – 31.05.2021 r.  

 

§ 1 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu są klienci, którzy odwiedzą Centrum Elektryczne w Sokółce w dniach 
24.05.2021 r. – 31.05.2021 r.   i wypełnią  w tym czasie zgłoszenie konkursowe zgodnie  
z Załącznikiem nr 1.  

2. Zgłoszenie konkursowe należy pobrać od obsługi Centrum, wypełnić, podpisać i przekazać 
pracownikowi Centrum. 

3. Zadanie konkursowe polega na opisaniu w formie komentarza swojej opinii, spostrzeżeń i wrażeń  
z pierwszej wizyty w Centrum Elektrycznym w Sokółce. 

5. Autorzy 3 najciekawszych komentarzy wygrają roczny zapas energooszczędnych żarówek  
do swojego domu, zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

a) Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania do 50 m2 – 10 żarówek Led  
o maksymalnej mocy 10 W; 

b) Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania od 51 do 100 m2 – 15 żarówek Led  
o maksymalnej mocy 10 W; 

c) Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania od 101 – 20 żarówek Led  
o maksymalnej mocy 10 W. 

4. Zgłoszenie konkursowe wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
akceptację regulaminu konkursu.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Wszystkie zgłoszenia konkursowe, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś 

prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, 

naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, 
nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają 
podstawowych wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zostaną 
zdyskwalifikowane przez Wykonawcę.  

7. O zwycięstwie w konkursie uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub 
telefonicznie do dnia 18 czerwca 2021 r., zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu konkursowym.  

8. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie.  

9. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w terminie do 30.06.2021 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.  
11. Organizator oświadcza, że pojedyncza nagroda przyznana uczestnikowi nie przekroczy kwoty 

2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie  
z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
 

§ 2 KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Eltron Sp. z o.o., ul. Główna 7, 18-100 Łapy. 
2. Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem 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, w celu 
realizacji konkursu „Rozświetlimy Twój dom”, w tym kontaktowania się z uczestnikami (zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych  
z konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f ) na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji 
konkursu oraz udzielonej zgody, a także art. 9 ust. 2 pkt. g rozporządzenia. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją konkursu przez:  
a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych 

osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, a także 
podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np. informatyczne, 
rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe; 

b) pracowników i zleceniobiorców Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych 
upoważnień; 

c) sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

d) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów  
prawa. 

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) 
w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania  
mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne  
lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego  
wykonania konkursu (nie dłużej niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia) lub przez  okres 
wynikający z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub  
do organizacji międzynarodowej. 
 

§ 3 PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnik konkursu przedkładając zgłoszenie konkursowe oświadcza i zapewnia, że: 
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne  

do komentarza udzielonego w zgłoszeniu konkursowym; 
b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej 

na korzystanie z komentarza udzielonego w zgłoszeniu konkursowym; 

c) przekazanie oraz korzystanie z komentarza udzielonego w zgłoszeniu konkursowym przez 
Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich; 

d) w przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie  
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do komentarza 

udzielonego w zgłoszeniu konkursowym, uczestnik akcji pokryje wszelkie koszty związane 
z roszczeniami takich osób; 

2. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. – o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na email: daneosobowe@grupaeltron.pl 
2. Elektroniczna wersja materiałów dotyczących akcji dostępna będzie na stronie: 

www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną 

również podane do wiadomości na stronie www.centraelektryczne.pl  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

Załącznik nr 1 Zgłoszenie konkursowe  
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Załącznik nr 1 Zgłoszenie konkursowe 

 

I. Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko:………………………………………..……………………………..…………………………….……….….. 
Adres poczty elektronicznej:……………………………………………………………………………….……....…….. 
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………..………………………….………… 

Powierzchnia zamieszkiwanego domu/mieszkania (proszę pokreślić jedną opcję) 
a) Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania do 50 m2  
b) Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania od 51 do 100 m2  
c) Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania powyżej 101 m2 

 

II. Opinia, spostrzeżenia, wrażenia z wizyty w Centrum Elektrycznym w Sokółce  
(prosimy o opisanie w kilku zdaniach) 

 

…………………………………………………………………..………………………………….………….…..………………………… 

 

…………………………………………………………………..………………………………….………….…..………………………… 

 

…………………………………………………………………..………………………………….………….…..………………………… 

 

…………………………………………………………………..………………………………….………….…..………………………… 

 

III. Jaki dodatkowy asortyment chciałbyś/abyś znaleźć w Centrum Elektrycznym  
w Sokółce (pytanie dodatkowe) 

…………………………………………………………………..………………………………….………….…..………………………… 

 

…………………………………………………………………..………………………………….………….…..………………………… 

 

IV. Oświadczenia 

Informuję, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „Rozświetlimy Twój dom”,  
a także, że zapoznałem/am się i akceptuję Klauzulę Informacyjną na temat danych osobowych, opisaną  
w paragrafie nr 2 Regulaminu konkursu.  
 

/miejscowość i data/…………………………………..…… /czytelny podpis /…………………………………… 

 


