
 
 

 
 
 

 

 
Regulamin konkursu pt. „Kompostowanie domowe” 

 
 

Postanowienie ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu „Kompostowanie domowe” („Konkurs”) jest Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., działający pod marką ENERIS Surowce, z siedzibą w 
Balinie, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125522, NIP 6281955388, BDO 000011305. Adres do 
korespondencji: ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa („Organizator”). 
2. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia Organizator. 
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa, na 
które Uczestnik w sposób dobrowolny wyraża zgodę i akceptuje w chwili przystąpienia do 
Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Facebook. 
4. Konkurs organizowany jest na terenie Polski od 24 maja 2020 r. od godz. 10:00:00 do 31 
maja 2021 r. do godz. 23:59:59.  
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

 
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

 
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca zgodę̨ 
przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana jako użytkownik na portalu 
społecznościowym Facebook („Uczestnik”). 
2. Konkurs polega na umieszczeniu opisu/ uzasadnienia, odpowiedzi na pytanie: Dlaczego 
warto założyć kompostownik w domu lub na balkonie? („Opis”) w komentarzu pod postem 
konkursowym na Stronie Konkursowej.  
3. Niedopuszczalne jest:  
a. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w 
Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem ani też naruszanie 
praw autorskich przysługujących osobom trzecim;  
b. naruszanie jakiegokolwiek ustępu niniejszego Regulaminu;  
c. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w 
szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści 
obraźliwych. 
4. W przypadku działania niezgodnego z prawem lub z regulaminem serwisu Facebook albo 
niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:  
a. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usuniecie jego 
komentarza;  
b. pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród, w szczególności dotyczy to 
Uczestników, którzy: 
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem 
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w 
warstwie tekstowej jak i graficznej), 
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b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z 
zasadami Facebooka, 
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka 
kont/profili osób trzecich, 
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu, 
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji 
wieku. 
5. Decyzję o wygranej podejmuje Komisja Konkursowa. 
 

Zasady przyznawania nagród 
 
1. Nagrodę w Konkursie otrzyma pięć wybranych przez Komisję Konkursową osób, które w 
komentarzu pod postem konkursowym opublikują najciekawsze uzasadnienie dotyczące 
możliwości kompostownia odpadów bio w domu lub na balkonie.  
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 zestawów do domowego kompostowania o wartości do 
600 zł za wszystkie zestawy. 
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 błędnych, niewłaściwych, 
nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez 
Organizatora nagrody. 
 

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 „Kompostowanie domowe” 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. 
 

Dane osobowe 
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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, PESEL 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. 
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. 
 

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). 
 
  
Postanowienia końcowe 
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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 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. 
 
 
 


