
 

 

                     REGULAMIN KONKURSU 

                       „SZANUJ NATURĘ WYBIERAJĄC E-FAKTURĘ !” 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szanuj naturę wybierając e-fakturę!” (zwany dalej 

„Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Rzepinie przy ul. Adama Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149283, NIP: 698-30-880, 

REGON: 211247929, o kapitale zakładowym w wysokości 5 181 000,00 zł, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie 02.09.2022 – 30.11.2022 roku. 

4. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej 

„Regulaminem”), określającego w szczególności warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, 

nagrody oraz tryb wyłonienia zwycięzców.  

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

§ 2 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: 

a) Jest Klientem Organizatora, na podstawie zawartej umowy na dostawę wody i/lub 

odprowadzania ścieków; 

b) Uruchomiła w miesiącach trwania konkursu e-fakturę. 

2. Konkurs nie dotyczy Klientów, którzy w trakcie jego trwania zrezygnują z e-faktury i ponownie ją 

aktywują. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie 

niż umowa o pracę) Organizatora, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2022 r.  

   Organizator co miesiąc w wyniku losowania wyłoni 1 osobą, która spełnia warunki opisane w § 2 

Regulaminu i która uruchomiła e-fakturę w danym miesiącu. 

  

 

 

 

 

 

 



III. NAGRODY 

 

§ 3 

 

1. Nagrodą w Konkursie, dla każdej osoby wyłonionej w danym miesiącu, jest 1 voucher do drogerii 

Rossmann, ważny do dnia 02.09.2023 roku. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

3. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, w takiej sytuacji przeprowadzone zostaje dodatkowe 

losowanie. Vouchery zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny posiadany przez 

Organizatora. W przypadku zwrotu vouchera do nadawcy, bez względu na przyczynę zwrotu, 

Organizator uzna, iż doszło do zrzeczenia się do prawa do nagrody. 

4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca. W przypadku 

zrezygnowania przez zwycięzcę z nagrody, o czym mowa w § 3 pkt 3 Regulaminu, Organizator 

przeprowadzi dodatkowe losowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia rezygnacji. 

5. W momencie wytypowania zwycięzcy musi on mieć uruchomioną e-fakturę. 

6. Lista zwycięzców w postaci numerów Klienta (ID) zostanie opublikowana na stronie konkursowej, 

tj. www.eko-rzepin.pl w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. W przypadku 

zrezygnowania przez zwycięzcę z nagrody, o czym mowa w § 3 pkt 4, Organizator w ten sam 

sposób opublikuje dane nowego zwycięzcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego wyłonienia. 

Ponadto zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez e-maila wskazanego przy 

uruchomieniu e-faktury w terminie 3 dni roboczych od ich wyłonienia.  

 

 

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

§ 4 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 – zwanym w 

skrócie RODO, zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne 

„EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie, ul. Adama Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym 

„EKO” Sp. z o.o. :biuro@eko-rzepin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe, tj. nr klienta (ID), imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, 

przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w 

związku z wydaniem nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu w jakim zostały 

zebrane.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym podmiotom na 

udokumentowany wniosek. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

http://www.eko-rzepin.pl/


 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 5 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu. 

2. Pytania i wątpliwości w związku z funkcjonowaniem Konkursu należy zgłosić bezpośrednio do 

Organizatora, za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@eko-rzepin.pl. 

3. Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

Cywilny.  

 

 

 

 

 

 

                      PREZES ZARZĄDU 

             Krzysztof Komar 
                                                                                                                                                                                                                                                       (podpis elektroniczny) 
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