REGULAMIN KONKURSU „Woda z kranu – doceniam i szanuję”
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pt. „Woda z kranu –
doceniam i szanuję”” mającego na celu promowanie ekologicznego trybu życia,
oszczędzania i picia wody z kranu – zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą: 80-858 Gdańsku,
ul. Wałowa 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000006553 – zwana dalej „Organizatorem”.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie wyznaczony przedstawiciel
Organizatora.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w mediach społecznościowych wykorzystywanych przez
Organizatora tj.: Fan Page SNG na Facebooku.
5. Termin Konkursu ustala się następująco:




publikacja pytań konkursowych: 22 marca 2021 r., godz. 8:00, 10:00, 14:00, 16:00,
18:00
nadsyłanie rozwiązań: 22-23 marca 2021 r.
ogłoszenie zwycięzców: 24 marca 2021 r.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych. Za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej może występować
przedstawiciel ustawowy.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
Uczestnik może nadesłać tylko jedną odpowiedź na wszystkie z opublikowanych pytań
konkursowych.
8. Odpowiedź należy wysłać w wiadomości prywatnej na profilu FB Saur Neptun Gdańsk SA.
9. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu. Od
decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. Komisja zastrzega sobie prawo nie wybrania
zwycięzców.
10. Organizator przyzna po 5 nagród rzeczowych w każdym z konkursów. Nagrody w
konkursie stanowią: bidon na wodę oraz kubek termiczny. Dopuszcza się przyznanie
wyróżnień. Nagrody wyróżnienia to torba ekologiczna, po jednej sztuce dla każdego
wyróżnionego.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania odpowiedzi tych uczestników Konkursu,
którzy naruszyli Regulamin Konkursu, nadesłali odpowiedzi niezwiązane z celem i istotą
Konkursu. Również odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez
Organizatora.
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12. Każdy Uczestnik jest uprawniony do odbioru tylko jednej nagrody. Uczestnikowi nie
przysługuje prawo wymiany nagrody na inną nagrodę lub równowartość nagrody w gotówce.
Uczestnik nie może przenieść uprawnienia do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
13. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani poprzez
wiadomości prywatne na FB.
14. Nagrody zostaną wysłane Laureatom za pośrednictwem poczty do dnia 1 kwietnia 2021 r.
15. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest „SAUR NEPTUN
GDAŃSK” S.A. z siedzibą: 80-858 Gdańsku, ul. Wałowa 46, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006553.
16. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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).
17. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: odo@sng.com.pl.
18. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
19. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w konkursie. Przesłanie pracy konkursowej, o którym mowa w pkt 7, w
razie wątpliwości poczytywane jest jako wyrażenie zgody Uczestnika Konkursu na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
organizowanego przez „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A.
20. Uczestnikom Konkursu, którzy podadzą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
21. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania w przypadku przesłania nagrody za pośrednictwem poczty.
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22. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
23. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
24. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
25. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzania Konkursu.
26. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej,
kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i
wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.
27. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
28. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z przyczyn prawnych lub
organizacyjnych.
Gdańsk, 19.03.2021 r.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu jest
„SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą: 80-858 Gdańsku, ul. Wałowa 46, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006553 ,
zwany dalej Organizatorem.
2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Konkursie.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą poddawane profilowaniu.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych, jednak wówczas zgłoszone przez niego prace konkursowe nie będą brane pod
uwagę w Konkursie.
10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SNG możliwy jest za pomocą adresu
e-mail odo@sng.com.pl
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