REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU PLANETA ENERGII
§ 1 DEFINICJE
Dla potrzeb Konkursu pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Jury – oznacza gremium składające się z przedstawicieli Organizatora, a celem jego obrad
będzie wyłonienie Zwycięzców w sposób i zakresie przewidzianym przez Regulamin.
2. Klasa – oznacza klasę placówki oświatowej – przedszkola lub szkoły podstawowej, klasy 1 – 4.
3. Konkurs – oznacza konkurs realizowany przez Organizatora pod nazwą „X EDYCJA PLANETY
ENERGII”.
4. Nagroda – oznacza Nagrodę dla Uczestnika, Nagrodę główną, Wyróżnienie oraz Nagrodę
Dodatkową, zgodnie z opisem zawartym w §6 Regulaminu.
5. Organizator – oznacza Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309
Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000271591, posiadając numer identyfikacji podatkowej (NIP)
9570957722 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.521.612.884,88 zł (wpłacony w całości).
6. Platforma – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem:
planetaenergii.pl.
7. Praca Konkursowa – oznacza przejaw działalności twórczej Uczestnika lub Klasy w dowolnej
formie (np. recytacja, odśpiewanie, przebranie, scenka, praca plastyczna) na temat tego, jak
ograniczać powstawanie odpadów.
8. Przedstawiciel ustawowy – oznacza rodzica Uczestnika, któremu przysługuje pełna władza
rodzicielska, a także innych przedstawicieli ustawowych Uczestnika, jeżeli są oni uprawnieni
do reprezentowania Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
9. Przedstawiciel placówki – oznacza pełnoletnią osobę wyznaczoną do kontaktu z
Organizatorem, tj. dyrektora lub delegowanego przez dyrektora nauczyciela szkoły
podstawowej, upoważnionego do reprezentowania Klasy placówki.
10. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady przeprowadzenia Konkursu,
zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrody, sposób wyłonienia Finalistów Konkursu
i przyznawania Nagród oraz przekazania przyznanych im Nagród.
11. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej
Polskiej, która w dniu Zgłoszenia ukończyła 5. rok i nie ukończyła 11. roku życia,
reprezentowaną Przedstawiciela ustawowego.
12. Zgłoszenie – oznacza formalne zgłoszenie do udziału w Konkursie zgodnie z §3 lub §4
Regulaminu.
13. Zwycięzca – oznacza Uczestnika lub Klasę, których Prace konkursowe zostały wybrane
i nominowane do przyznania Nagrody przez Jury w ramach Konkursu i którym następnie
została przyznana Nagroda.
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§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
3. Głównym celem Konkursu jest wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci,
w szczególności krzewienie i popularyzacja wiedzy o energii elektrycznej, a także wiedzy
związanej z segregowaniem odpadów i działaniami służącymi ograniczaniu ich powstawania w
życiu codziennym, a także popularyzacja wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
prowadzenia zajęć o ww. tematyce.
4. Konkurs rozpoczyna się z 19 października 2020 roku. Zgłoszenia do Konkursu można składać do
14 grudnia 2020 roku do godziny 23:59:59. Wszelkie Zgłoszenia złożone przed rozpoczęciem lub
upływie określonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane i nie biorą udziału w Konkursie.
5. Zasięg terytorialny Konkursu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r.
poz. 847, ze zm.) .
7. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie
odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
8. Organizator Konkursu powoła Jury.
9. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do realizacji zgłoszenia
konkursowego oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku
z udziałem w Konkursie.
§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
1. Zgłoszenie do Konkursu mogą złożyć:
1) Uczestnik reprezentowany przez Przedstawiciela Ustawowego,
2) Klasa reprezentowana przez Przedstawiciela placówki.
2. Biorąc udział w Konkursie, każdy Przedstawiciel placówki oświadcza, że posiada zgodę
Przedstawicieli ustawowych podopiecznych, będących autorami Prac, na publikację ich
wizerunku, w przypadku gdy Praca go obejmuje.
3. Przedstawiciel placówki biorącej udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniony do
zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie, w szczególności posiada zgody wszystkich autorów
Pracy Konkursowej na zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu. Organizator Konkursu nie
ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane
nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Osoba biorąca udział
w Konkursie zwalnia Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących
wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
4. W Konkursie nie może brać udziału osoba, której Przedstawiciel ustawowy jest pracownikiem
Organizatora, a także członkowie jego najbliższej rodziny, przez co należy rozumieć małżonka,
wstępnego, zstępnego, rodzeństwo lub osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.
5. Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są członkowie organów Organizatora, a także osoby
zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę lub świadczące inne usługi na
podstawie umów cywilnoprawnych.
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§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – UCZESTNICY
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie przez konieczne jest dokonanie Zgłoszenia poprzez łączne
spełnienie następujących warunków:
1) zarejestrowanie się przez Przedstawiciela ustawowego na Platformie,
2) ukończenie na Platformie przynajmniej dwóch lekcji z Misji 2 - Kraina odpadów
w terminie od 19 października 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.,
3) wykonanie Pracy Konkursowej,
4) przesłanie
Pracy
konkursowej
wersji
elektronicznej
na
adres:
konkurs@planetaenergii.pl,
5) zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu i treści obowiązku informacyjnego
zgodnie z art. 13 RODO podczas rejestracji na Platformie,
6) akceptacja ma charakter dobrowolny, lecz brak akceptacji uniemożliwia udział
w Konkursie,
7) wyrażenie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu oraz w celach reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem – przez
Organizatora.
2. Uczestnik w ramach Konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Liczba Uczestników biorących udział w Konkursie jest nieograniczona.
5. Zgłoszenie zawierające Pracę Konkursową niskiej jakości, uszkodzone lub nie spełniające innych
warunków określonych w Regulaminie zostanie odrzucone przez Jury bez konieczności wzywania
Uczestnika do jego uzupełnienia lub poprawienia.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe, które dotychczas nie brały
udziału w żadnym innym konkursie organizowanym przez Organizatora.
7. Prace Konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym
również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających
prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody uprawnionych.
4 Organizator informuje, że wyrażenie zgody przez Przedstawiciela ustawowego, o której mowa w
ust. 1 pkt 6) powyżej, jest dobrowolne i może zostać w każdym momencie cofnięte, lecz jej nie
wyrażenie lub cofnięcie może uniemożliwić udział w Konkursie.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w odniesieniu do
którego zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania manipulacji danymi, przekazywania
nieprawdziwych informacji lub podejmowania innych nieetycznych działań, a także działań w
jakikolwiek naruszających dobre imię lub wizerunek Organizatora lub marki ENERGA lub Grupy
Orlen, czy też którejkolwiek spółki Grupy ENERGA lub Grupy Kapitałowej Orlen. Ponadto
Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w razie powzięcia wiedzy o niestosowaniu się
przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie do przepisów o charakterze powszechnie
obowiązującym lub do postanowień Regulaminu.
2. Zwycięzca może zostać poproszony o wzięcie udziału w działaniach informacyjnych
podsumowujących Konkurs bez dodatkowej zapłaty lub bez konieczności uzyskania odrębnej
zgody.
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§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – KLASY
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie przez Klasę reprezentowaną przez Przedstawiciela placówki
konieczne jest dokonanie Zgłoszenia poprzez spełnienie łączne następujących warunków:
1) rejestracja na Platformie lub zgłoszenie Klasy do udziału w konkursie w innej formie:
pisemnej (pocztą), albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs@planetaenergii.pl,
telefonicznie (na numer telefonu 665-610-162). Jeżeli posiada już konto na Platformie –
wysłanie na adres e-mail: konkurs@planetaenergii.pl zgłoszenia konkursowego o treści:
„Wyrażam zgodę na udział w X edycji konkursu Planeta Energii i zgłaszam klasę [podanie
klasy] ze Szkoły [podanie danych szkoły] do konkursu X Planeta Energii”,
2) zrealizowanie z Klasą przynajmniej dwóch lekcji umieszczonych na Platformie, Misja 2 –
Kraina odpadów,
3) przygotowanie Pracy Konkursowej i przesłanie jej w formie elektronicznej na adres:
konkurs@planetaenergii.pl,
4) w terminie od 19 października 2020 r. do 14 grudnia 2020 r przygotowanie i wysłanie
sprawozdania z realizacji lekcji na Platformie i Pracy konkursowej Klasy w formie
elektronicznej na adres: konkurs@planetaenergii.pl;
5) zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu i treści obowiązku informacyjnego
zgodnie z art. 13 RODO podczas rejestracji na Platformie Przedstawiciel placówki,
6) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Przedstawiciela
placówki w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu oraz w celach reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem – przez
Organizatora,
7) posiadanie przez Przedstawiciela placówki pisemnej zgody nauczyciela na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych tego nauczyciela w zakresie: wizerunek, imię
i nazwisko, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach reklamowych
i promocyjnych związanych z Konkursem – przez Organizatora.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
3. Sprawozdanie powinno zawierać wskazanie nazwy Klasy, imienia i nazwiska nauczyciela
prowadzącego zajęcia, liczbę uczniów w Klasie oraz oznaczenie i adres szkoły, do której
przynależy dana Klasa.
4. W realizacji Pracy Konkursowej może brać udział więcej niż jeden nauczyciel (np. Klasy
zintegrowane), przy czym ten sam nauczyciel może zgłosić do udziału w Konkursie tylko jedną
Klasę.
§ 6 ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Decyzje w Konkursie podejmuje Jury w drodze uchwał podejmowanych większością głosów,
w obecności wszystkich członków Jury.
2. Jury Konkursu składa się z pięciu członków: czterech przedstawicieli wskazanych przez
Organizatora i Ambasadora Konkursu.
3. Decyzją Jury w Konkursie zostanie wybranych i nominowanych do nagrody nie więcej 50
(pięćdziesiąt) Prac Konkursowych w kategorii: Uczestnik i nie więcej niż 23 (dwadzieścia trzy)
Prace konkursowe w kategorii: Klasa (w tym 3 (trzy) nagrody główne, 10 (dziesięć) wyróżnień i 10
(dziesięć) nagród dodatkowych).
4. Jury przy wyborze Prac konkursowych będzie kierować się oceną formalną i merytoryczną
nadesłanych Prac konkursowych. Pod uwagę będą brane: zakres prac, wartość merytoryczna,
inwencja i kreatywność oraz uchwycenie tematyki konkursowej.
5. Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne.
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6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru dodatkowych Prac Konkursowych, spośród
otrzymanych Zgłoszeń, przypadku, gdy:
1) Uczestnik, którego Praca konkursowa została wybrana zgodnie z ust. 3 powyżej, nie
skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem
przyznania i odbioru Nagrody;
2) Uczestnik, którego Praca konkursowa została wybrana zgodnie z ust. 3 powyżej, naruszy
postanowienia Regulaminu;
3) Organizator nie otrzyma od Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora,
wszystkich dokumentów lub informacji wskazanych w Regulaminie lub uzyska niepoprawne
dokumenty lub informacje.
§ 7 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie dla Uczestników jest 50 zestawów składających się z książki z dedykacją
dr. Tomasza Rożka i gadżetów o łącznej wartości do 200 zł brutto.
2. W Konkursie dla Klas zostały przewidziane następujące Nagrody:
1) 3 (trzy) Nagrody Główne obejmujące:
a)
czek na 10 000 (dziesięć tysięcy) zł na cele edukacyjne wynikające z potrzeb
zwycięskiej Klasy;
b)
zestaw klocków edukacyjnych dla każdego ucznia ze zwycięskiej Klasy o wartości do
250 (dwustu pięćdziesięciu) zł i rozszerzony zestaw gadżetów Planety Energii;
c)
wizyta ambasadora dr. Tomasza Rożka podczas wręczenia nagród i przeprowadzenie
przez niego lekcji pokazowej;
d)
zaproszenie dla nauczyciela do udziału w Akademii Planety Energii.
2) 10 (dziesięć) Wyróżnień obejmujących:
a) czek na 2 000 (dwa tysiące) zł na cele edukacyjne wynikające z potrzeb wyróżnionej
Klasy;
b) książkę edukacyjną dla każdego ucznia z wyróżnionej Klasy, z podpisem ambasadora
dr. Tomasza Rożka i rozszerzony zestaw gadżetów Planety Energii;
c) zaproszenie dla nauczyciela do udziału w Akademii Planet Energii;
3) 10 (dziesięć) Dodatkowych Nagród:
a) dla każdego ucznia rozszerzony zestaw gadżetów Planety Energii;
b) zaproszenie dla nauczyciela do udziału w Akademii Planety Energii.
5 Każdy Uczestnik, który prześle Zgłoszenie i Pracę konkursową zgodnie z Regulaminem oraz spełni
wszystkie warunki Konkursu, otrzyma nagrodę powitalną w formie zestawu gadżetów o wartości
do 50 zł brutto, a każdy uczeń Klasy, której nauczyciel złoży sprawozdanie z realizacji zadania
Konkursowego spełniające kryteria określone w Regulaminie, zostanie wyróżniony dyplomem
i podstawowymi gadżetami Planety Energii o wartości do 100 zł brutto. Dyplomy przesłane
zostaną pocztą na adres Szkoły, do której przynależy dana Klasa, w terminie 60 dni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Portalu i stronie Organizatora w ciągu 14 dni roboczych
od dnia następującego po dniu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń.
5. Uczestnik lub Klasa, których Praca Konkursowa została wybrana i nominowana do Nagrody,
zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 9. dni roboczych od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, z tym zastrzeżeniem, że prawo do
Nagrody i status Zwycięzcy uzyskuje się z chwilą spełnienia następujących warunków:
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) udzielenie odpowiedzi na wiadomość w terminie 2 dni, celem ustalenia wszystkich danych
i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody;
2) przesłanie elektronicznej wersji zgód na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
podopiecznych Klasy uczestniczących w Konkursie w zakresie wizerunku na wykorzystanie
i ich wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych
i reklamowych Organizatora w związku z Konkursem, przez okres 5 lat.
Zwycięzca w celu odebrania Nagrody zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wypełnia formularz.
Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane
wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania Nagrody lub opłacenia ewentualnego
podatku.
Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez
Organizatora.
Zwycięzca nie może przekazać prawa do Nagrody innej osobie.
Prace konkursowe Zwycięzców, wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub nazwą Klasy
i szkoły, zostaną zamieszczone na Portalu.
Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
1) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
2) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
3) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom Konkursu w terminie 60 dni od daty jego rozstrzygnięcia
– osobiście przez przedstawiciela Organizatora lub przesłane pocztą w zależności od rodzaju
Nagrody i sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Nauczyciel zwycięskiej Klasy w ramach szkoły, do której Klasa należy, zobowiązany jest dostarczyć
do siedziby Organizatora – najpóźniej na dzień przed realizacją Nagrody Głównej – swoją pisemną
zgodę oraz pisemne zgody osób – uczniów zwycięskiej Klasy – na wykorzystanie
i rozpowszechnianie ich wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych Organizatora przez okres 5 lat od przekazania informacji
o przyznaniu Nagrody Głównej.
Szkołom, do których zwycięskie Klasy należą i które otrzymają Nagrodę Główną lub Wyróżnienie
w postaci czeku na cele edukacyjne przeznaczone dla zwycięskiej lub wyróżnionej Klasy,
przyznana zostanie dodatkowo nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej 23,46% wartości
nagród otrzymanych przez daną Klasę. Postanowienia zdania poprzedzającego nie będą
znajdować zastosowania w przypadku, gdy w świetle obowiązujących na dzień wydania Nagrody
Głównej lub Wyróżnienia przepisów prawa podatkowego szkoła, do której zwycięska Klasa
należy, korzystać będzie ze zwolnienia lub nie będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu na
gruncie podatku dochodowego.
Każda ze szkół, o których mowa w ust. 14, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu
zobowiązana jest przekazać Organizatorowi informację o tym, czy zachodzić będą podstawy do
wypłacenia nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 14 powyżej. Nagroda pieniężna przekazana
zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Szkołę. Przelew zrealizowany zostanie
nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia, w którym dojdzie do ogłoszenia wyników
Konkursu.
W przypadku, w którym ujawnią się okoliczności wskazujące na to, że brak było podstaw do
wypłacenia Szkole nagrody pieniężnej na zasadach określonych w Regulaminie, Szkoła
zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanej Nagrody Pieniężnej.

6

17. Organizator zastrzega, że każda ze Szkół zobowiązana jest do uiszczenia we własnym zakresie
ewentualnego podatku dochodowego od otrzymanych w Konkursie Nagród.
18. Łączna wartość Nagród, które mogą zostać przyznane w Konkursie pojedynczemu uczniowi Klasy
uczestniczącej w Konkursie, nie przekroczy kwoty 760 zł brutto.
19. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
20. Organizator zobowiązuje się do organizacji Akademii Planety Energii – dwudniowego warsztatu
dla nauczycieli, których Klasy otrzymały Nagrodę Główną, Wyróżnienia i Nagrody Dodatkowe.
Akademia odbędzie się w Gdańsku w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowy termin warsztatu
zostanie uzgodniony z zaproszonymi nauczycielami i będzie uwzględniał sytuację
epidemiologiczną w kraju. Oprócz zajęć merytorycznych z udziałem dr. Tomasza Rożka,
zaproszeni nauczyciele otrzymają upominki, materiały dydaktyczne i certyfikat ukończenia
Akademii Planety Energii. Wszystkie koszty udziału, zakwaterowania i przejazdów zostaną
pokryte przez Organizatora.
21. Łączna wartość nagród, które mogą zostać przyznane w Konkursie pojedynczemu nauczycielowi
nie przekroczy kwoty 760 zł brutto.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
1.

Przedstawiciel ustawowy Uczestnika lub Przedstawiciel placówki z chwilą przesłania Pracy
Konkursowej na Platformę:
1)
składa oświadczenie, że – odpowiednio – Uczestnik lub Klasa jest twórcą Pracy
Konkursowej i przysługują mu autorskie prawa majątkowe niezbędne do przesłania
Pracy konkursowej na warunkach określonych w Regulaminie, a nadto, że Praca
Konkursowa nie narusza przepisów prawa, jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w
szczególności praw autorskich, znaków towarowych, dóbr osobistych podmiotów
trzecich czy praw do wizerunku;
2)
udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nieograniczonego w miejscu i czasie
korzystania z przesłanej w ramach Zgłoszenia Pracy Konkursowej.
2. Przedstawiciel ustawowy lub Przedstawiciel placówki ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe w majątku jak i wobec osób trzecich, gdyby oświadczenia przez nich złożone w związku
z udziałem w Konkursie okazały się nieprawdziwe.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, dotyczy wykorzystania Pracy konkursowej w całości,
jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji
wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
1)
utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką
cyfrową i drukarską,
2)
wprowadzanie do obrotu,
3)
rozpowszechnianie, w tym publikacja i publiczne udostępnianie,
4)
wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu i sieci
telekomunikacyjnych, w tym aplikacji mobilnych,
5)
wystawienie, wyświetlenie,
6)
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną,
7)
nadania za pośrednictwem satelity,
8)
reklama, promocja.
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§ 9 DANE OSOBOWE
1. Uczestnik lub Przedstawiciel placówki przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych
osobowych w celu i zakresie związanym z rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem
i przekazaniem Nagrody, z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu, z archiwizacją oraz w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem – stanowi prawnie uzasadniony interes
administratora w myśl art. 6 ust 1 lit f RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię
i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego, imię i nazwisko
Przedstawiciela placówki, imię i nazwisko Podopiecznego placówki, adres korespondencyjny
Przedstawiciela ustawowego, adres korespondencyjny Placówki, nazwa użytkownika Portalu, nr
telefonu Przedstawiciela ustawowego, nr telefonu Przedstawiciela Placówki. Uczestnik
przystępujący do Konkursu (w przypadku osoby fizycznej Przedstawiciel ustawowy uczestnika,
w przypadku placówki Przedstawiciel placówki) tym samym poświadcza, że zapoznał się
z poniższym obowiązkiem informacyjnym.
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO) Organizator uprzejmie informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie
w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Organizator – Energa S.A.
z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000271591, posiadając numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9570957722 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 4.521.612.884,88 zł (wpłacony w całości).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora: e-mail:
iod.ensa@energa.pl, adres korespondencyjny Organizatora: Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309
Gdańsk.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, Przedstawicieli ustawowych uczestników oraz
Przedstawicieli placówek przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.1
lit. a) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
czyli w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora w związku z rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, z
rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl
postanowień niniejszego Regulaminu, z archiwizacją oraz w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z Konkursem, opublikowania danych osobowych zwycięzców
Konkursu na profilu Organizatora na Facebooku, na stronie internetowej Projektu Organizatora –
www.planetaenergii.pl, na portalach społecznościowych Organizatora, a także w celach ustalenia,
dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu, Przedstawicieli ustawowych i Przedstawicieli placówek
przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania
reklamacyjnego w Konkursie, przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych,
a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują
się.
10. Uczestnik, Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika oraz Przedstawiciel Placówki konkursu posiada
prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, jak danych
osobowych Uczestnika Konkursu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jeżeli nie zachodzą
przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do
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11.

12.
13.

14.
15.
16.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj.
prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Uczestnik, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu oraz Przedstawiciel placówki ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu lub Przedstawiciela ustawowego
Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu, Przedstawicieli Ustawowych, Przedstawicieli
Placówek będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane
osobowo, kapitałowo lub systemowo z Organizatorem lub współpracujące z Organizatorem
na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością oraz
podmioty świadczące usługi marketingowe, sprzedażowe, podmioty świadczące usługi obsługi
prawnej, podmioty świadczące usługi wsparcia w utrzymaniu oraz serwisie urządzeń IT, podmioty
dostarczające korespondencję, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia
dokumentacji.
Placówka biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danych
osobowych wszystkich osób fizycznych uczestniczących w Konkursie z ramienia placówki.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.
§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres
Organizatora. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie
wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie poprzez email wysłany na
adres podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega i informuje, że część lub całość obowiązków Organizatora Konkursu może
zostać powierzona do realizacji podmiotowi trzeciemu wybranemu i wskazanemu Organizatora,
co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Organizator powiadomi za pośrednictwem
Platformy. Powyższe nie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności związanej z funkcją
Organizatora Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 października 2020 roku.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Platformie: www.planetaenergii.pl w okresie
trwania Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
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