
 
 

 
 
 

 

 
 

Regulamin konkursu pt. „Segreguj albo giń!” 
 

1. Definicje i przedmiot regulaminu 
 
1. Organizatorem konkursu „Segreguj albo giń!” („Konkurs”) jest ENERIS Surowce 
S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000064208, NIP 527-20-
98-636, REGON: 012914009, BDO 000003934, kapitał zakładowy: 108.952.350,00 zł 
wpłacony w całości. Adres do korespondencji: ENERIS Surowce S.A. Biuro w 
Warszawie, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa („Organizator”). 
 
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
a. Konkurs – wydarzenie polegające na wykonaniu pracy o charakterze artystycznym, 
w wybranej przez Organizatora formie na temat określony przez Organizatora, 
którego źródłem jest przyrzeczenie publiczne składane przez Organizatora za 
pośrednictwem Fanpage’a, organizowane na Fanpage’u Organizatora. Organizator 
zobowiązuje się do przyznania Zwycięzcy nagrody rzeczowej ufundowanej przez 
Organizatora w zamian za zwycięstwo w konkursie, na warunkach określonych w 
Regulaminie oraz w szczegółowych warunkach Konkursu; 
b. Zwycięzca – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w trybie określonym w 
Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu; 
c. Osoba – osoba fizyczna; 
d. Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Uczestnika i 
Organizatora; 
e. Fanpage – podstrona Serwisu promująca działalność Organizatora oraz 
wykorzystywana do prowadzenia konkursów i ogłaszania w formie postu ich 
szczegółowych warunków oraz wyników, utworzona oraz prowadzona zgodnie z 
regulaminem Serwisu pod adresem https://www.facebook.com/enerisPL/; 
f. Uczestnik – osoba, która dokonała Zgłoszenia przez wykonanie dzieła lub 
czynności w sposób określony w Regulaminie i szczegółowych warunkach 
Konkursu; 
g. Zgłoszenie – czynność lub dzieło opisane w warunkach Konkursu, zgłoszone 
przez Uczestnika, równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu (uczestnictwo w 
Konkursie); 
h. Nagroda – nagroda rzeczowa podana w ogłoszeniu konkursowym; 
i. Komisja – osoby wskazane przez Organizatora, zobowiązane do czuwania nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia; 
j. Serwis – społecznościowy portal internetowy prowadzony pod domeną 
www.facebook.com. 
 

2. Postanowienia ogólne 
 

1. Szczegółowe warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, obejmować będą 
następujące informacje: 
a. rodzaj czynności lub dzieła, jakie powinien wykonać Uczestnik; 
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b. nagrodę przewidywaną dla Zwycięzcy Konkursu; 
c. zasady wyłonienia Zwycięzcy Konkursu; 
d. czas i miejsce ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu. 
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej 
do udziału.  
4. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez 
żadnych konsekwencji, informując o tym Organizatora za pośrednictwem wiadomości 
e-mail. 
5. Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie poprzez zamieszczenie 
komentarza pod postem konkursowym. 
 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca następujące kryteria (osoba 
uprawniona do udziału): 
a. nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub 
rodzeństwem takiego pracownika; 
b. w dniu przystąpienia do Konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych; 
2. Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także 
roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej 
zgody Organizatora. 
3. Konkurs trwa od 20 listopada 2020 r. od godz. 10:00:00 do 29 listopada 2020 
r. do godz. 23:59:59. Zgłoszenia konkursowe opublikowane po upływie wyżej 
wskazanego terminu nie będą brane pod uwagę przez Komisję przy wyborze 
Zwycięzców Konkursu.  
4. Zgłoszenie należy opublikować jako komentarz pod postem, w formie zdjęcia, 
które stanowi zgłoszenie konkursowe. Uczestnik jest uprawniony do 
opublikowania tylko jednego Zgłoszenia.  
5. Zdjęcie powinno być wykonane w możliwie jak najwyższej rozdzielczości (jakości), 
którą dysponuje urządzenie użyte w trakcie fotografowania (aparat/telefon), jednak 
nie mniejszej niż 1600 px (pikseli) w dłuższym boku. 
6. W przypadku naruszenia Zgłoszeniem praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego 
Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do 
zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz 
do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w 
następujących przypadkach: 

a. zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub 
Regulaminem; 
b. zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
c. zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób 
trzecich; 
d. zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe; 
e. uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń 
gwarantujących rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników; 
f. uczestnik nie wyraził lub cofnął zgodę, o której mowa w pkt. 2.5, 
g. uczestnik nie wyraził lub cofnął zgodę, o której mowa w pkt. 3.11. 
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8. Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do wykonywania 
zależnych praw autorskich do Zgłoszenia oraz nieodpłatnie całość majątkowych 
praw autorskich do Zgłoszenia, w nieograniczonym w czasie i terytorum zakresie, na 
następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową lub drukarską; 
b. wprowadzanie do obrotu, w szczególności przez sprzedaż, najem lub 
użyczenie oryginału lub egzemplarzy Zgłoszeń; 
c. rozpowszechnianie Zgłoszeń przez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do Zgłoszenia w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie. 

9. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Uczestnika w 
dowolnym celu, w tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych 
przedsięwzięć. 
10. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, 
nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do 
rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem i szczegółowymi warunkami 
Konkursu na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 3.8. Regulaminu. 
11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. Udział w 
Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu i zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych. 
 

4. Zasady przyznawania nagród 
 
1. Nagrodę w Konkursie otrzyma pięć wybranych przez Komisję osób, które w 
komentarzu pod postem konkursowym opublikują najbardziej kreatywne zdjęcie 
pokazujące sposoby na segregowanie odpadów w domu, organizację 
odpowiedniej przestrzeni na pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. 
2. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz – w przypadkach 
wskazanych w szczegółowych warunkach Konkursu – do jego rozstrzygnięcia 
powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wskazane przez 
Organizatora. 
3. Komisja w terminie 10 dni roboczych po upływie terminu na publikowanie Zgłoszeń 
konkursowych dokona wyboru Zwycięzców Konkursu. Powiadomienie Zwycięzców o 
wygranej nastąpi przez Serwis przy pomocy systemu komentarzy i wiadomości 
prywatnych na Fanpage’u . 
4. W przypadku, gdy Zwycięzcą zostanie osoba niespełniająca warunków 
wskazanych w Regulaminie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody, a w 
wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do 
jej zwrotu. W takiej sytuacji nagroda będzie przyznana Uczestnikowi, którego 
zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie. 
5. Nagrodami w Konkursie jest pięć kart podarunkowych EKOBON o wartości 500 zł 
każdy do wykorzystania w sklepie ekofabryka.com.pl.  
6. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w terminie 14 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu przez Komisję. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminowi wskazanemu w 
ust. 6, jeżeli to uchybienie jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zwycięzca Konkursu, w szczególności w przypadku podania przez niego 
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błędnych, niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych 
uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez Organizatora nagrody. 
 

5. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub 
stwierdzonych naruszeń prawa, Regulaminu bądź regulaminu serwisu Facebook 
powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
komunikacja@eneris.pl z dopiskiem: Konkurs „Segreguj albo zgiń” i/lub za pomocą 
wiadomości prywatnej przez Fanpage maksymalnie do 3 dni od ogłoszenia wyników 
Konkursu. 
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię i 
nazwisko, nazwę użytkownika w serwisie Facebook (nick), numer telefonu 
kontaktowego, adres e-mail i dokładny adres pocztowy Uczestnika Konkursu, jak 
również opis reklamowanego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na 
adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
 

6. Dane osobowe 
 
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – dalej „RODO”), Organizator informuje, że 
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest 
Organizator Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestników 
zamieszczających Zgłoszenia będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i 
nazwisko lub nazwa profilu (nick) Uczestnika. W przypadku laureatów Konkursu będą 
to dane osobowe niezbędne do wydania nagrody oraz rozliczenia podatku, czyli: imię 
i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu 
Skarbowego oraz adres zameldowania.  
 
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi wyrażenie zgody na publikację 
danych osobowych, w tym w postaci wizerunku, w celu promocji i informowania o 
Konkursie, w tym na stronie internetowej Organizatora www.eneris.pl oraz w 
materiałach prasowych, a także podczas organizowanych przez Organizatora 
wydarzeń. W takim przypadku Uczestnikowi zamieszczającemu Zgłoszenie 
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem działań, które podjęto  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
3. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników biegnie od momentu ich 
przekazania do zakończenia procesu rozpatrywania reklamacji przez Organizatora, a 
w przypadku laureatów Konkursu także w zakresie wymaganym przez odpowiednie 
przepisy prawa. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o 
którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u 
Administratora: iod@eneris.pl. 
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4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez 
Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim 
jest organizacja Konkursu – tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, jedynie w celu 
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych 
związanych z realizacją Konkursu – w tym w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, 
ustalenia wyników Konkursu, zwrotu kosztów udziału w Konkursie, ogłoszenia 
wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji. 
 
5. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby 
zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO. 
 
8. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
9. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu Administrator nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO. 
 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych 
osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. 
 

7. Wymagania techniczne 
 
1. W celu udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie urządzenia 
pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem do przeglądania 
jej zasobów akceptującym pliki typu cookies oraz adres poczty elektronicznej(e- 
mail). 
  

8. Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli 
nie zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez 
właściwy sąd powszechny. 
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu 
oraz szczegółowych warunków Konkursu. 
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią szczegółowych 
warunków Konkursu rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu. 
5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 
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przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j.: Dz.U.2019.847 ze zm.).  
6. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane 
przez Facebook ani osoby z nim związane, a Uczestnik zwalnia Facebook z 
odpowiedzialności wynikającej z udziału w Konkursie i jego przebiegu. 
 
 
 
 


