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REGULAMIN KONKURSU ZIMOWEGO  

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z #HACKS 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, 

ul. Rymera 3/4; 40‐048 Katowice; NIP: 526‐10‐01‐751; KRS: 0000089277; REGON: 002052018 

(„Organizator”). 

2. Osobą kontaktową w sprawach Konkursowych jest: Anna Bogusz, Kierownik projektu HACKS, e‐

mail: a.bogusz@fewe.pl, tel. kom. +48 603 554 814, tel. 32 203 51 14 wew. 15.  

3. Konkurs jest organizowany w ramach unijnego projektu HACKS (Heating And Cooling Know‐how 

and Solutions), ze środków unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie 

umowy dotacji nr 845231 (www.topten.info.pl/hacks).  

4. Celem Konkursu  jest zachęcenie użytkowników energii do wymiany nieefektywnych urządzeń 

grzewczych  i chłodzących  (HAC)  na  nowe,  energooszczędne.  Konkurs  ma  również  na  celu 

zachęcenie  do  stosowania w gospodarstwach  domowych  rozwiązań,  których  rezultatem  jest 

zmniejszenie zużycia energii i w konsekwencji obniżenie rachunków za energię oraz podniesienie 

komfortu życia.  

2. Zasady Konkursu 

1. Konkurs  jest organizowany na terenie Polski w terminie – od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 

2022 r. 

2. Do  udziału  w  Konkursie  uprawniona  jest  osoba  fizyczna,  pełnoletnia  (zwana  dalej 

„Uczestnikiem”), mieszkająca na terenie Polski, która:  

A. Prześle najciekawszą odpowiedź,  dokończenie  zdania:  „Zimą oszczędzam  energię, bo…” 

(max. 500 znaków)   zainspirowane tematyką projektu HACKS (www.topten.info.pl/hacks).  

B. Zaakceptuje niniejszy Regulamin i przekaże Organizatorowi poniższe zgody i oświadczenia: 

(i) Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu. 
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(ii) Oświadczam, że podane przeze mnie dane kontaktowe są prawdziwe i zostały podane 

dobrowolnie. 

(iii) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji Konkursu 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  (RODO). Zasady  i zakres przetwarzania 

danych osobowych zawiera Rozdział 6 Regulaminu Konkursu.  

(iv) Oświadczenie  oraz  zgodę  na  przeniesienie  majątkowych  praw  autorskich  do 

nadesłanej odpowiedzi na Organizatora. Z uwagi na wymóg określony w art. 53 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator poprosi Zwycięzcę Konkursu 

oraz  ewentualnie  innych  Uczestników  o  podpisanie  (podpisem  odręcznym  lub 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym) i przesłanie Organizatorowi oświadczenia 

o  przeniesieniu  praw  autorskich  do  nadesłanej  odpowiedzi  na  Organizatora.  W 

przypadku  Zwycięzcy  Konkursu,  warunkiem  przyznania  nagrody  jest  nadesłanie 

podpisanego oświadczenia. Nie nadesłanie oświadczenia w  terminie 14 dni od dnia 

poinformowania Zwycięzcy, skutkuje odrzuceniem zgłoszenia do Konkursu. W takim 

wypadku Organizator wyłoni innego Zwycięzcę. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

nr 1 do Regulaminu.   

C. Poda wymagane dane osobowe ‐ dane kontaktowe. 

3.  Podanie  danych  osobowych  przez Uczestnika  (dane  kontaktowe)  jest  dobrowolne,  jednakże 

niepodanie  powyższych  danych  uniemożliwi  Organizatorowi  identyfikację  Uczestnika,  a  w 

przypadku wyboru jego odpowiedzi przez komisję Konkursową, uniemożliwi kontakt i wysyłkę 

nagrody.  Dlatego  też  zgłoszenia  nie  zawierające  danych  osobowych  będą  odrzucane.  Dane 

osobowe w postaci adresu e‐mail Uczestnika, który nie podał dalszych danych kontaktowych, 

będą usuwane niezwłocznie po ustaleniu braku danych kontaktowych (permanentne usunięcie 

e‐maila oraz plików zawierających dane osobowe z serwera Organizatora). Rozdział 6 niniejszego 

Regulaminu opisuje przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora. 

4. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści zakazanych prawem lub treści obscenicznych oraz naruszać 

dóbr lub praw osób trzecich. Zgłoszenia naruszające niniejszy ust. 4 będą odrzucane. 

5.  Zgłoszenia  niekompletne,  zgłoszenia  nie  spełniające wymogów  niniejszego  Regulaminu  oraz 

zgłoszenia  z  nieprawidłowo  wpisanymi  danymi  kontaktowymi  lub  niezawierające  danych 

kontaktowych będą odrzucone. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie prawo do ostatecznej 

oceny spełnienia warunków Konkursu przez poszczególnych Uczestników. 

6. Zgłoszenie i odpowiedź do Konkursu Uczestnik może wysłać tylko jeden raz.  

 

3. Ocena nadesłanych prac 

1. Nagrodę  przyznaje  3‐osobowa  Komisja  Konkursowa,  w  skład  której  wchodzą  pracownicy 

Organizatora.  
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2. Spośród osób, które przesłały odpowiedzi i których zgłoszeń nie odrzucono zgodnie z rozdziałem 

2 pkt. 3 ‐ 5 powyżej, Komisja dokona wyboru Zwycięzcy. Wybór Zwycięzcy odbędzie się w oparciu 

o kryteria wskazane w punkcie 4 poniżej. Wybór komisji Konkursowej ma charakter subiektywny. 

Komisja Konkursowa nie będzie dokonywała losowania.  

3. Wybór  Zwycięzcy  odbędzie  się  w  terminie  do  31  stycznia  2022  r.  Organizator  na  stronie 

dedykowanej Konkursowi oraz w mediach społecznościowych ma prawo upublicznić przesłaną 

odpowiedź. 

4. Ocenie Komisji podlegać będą następujące aspekty odpowiedzi kończącej zdanie: 

A. zgodność z tematem 

B. innowacyjne, kreatywne podejście do tematu 

C. pomysłowość 

D. zgodność z postanowieniami Regulaminu 

5. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.   

 

4. Nagrody 

1. Nagrodą  przyznawaną w  Konkursie  jest  kapsułkowy  ekspres  do  kawy  Nescafe  Dolce  Gusto 

Infinissima oraz zestaw kapsułek.  

2. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

3. Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną. Kwota ta nie będzie wypłacana 

Zwycięzcom, lecz zostanie naliczona przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym 

mowa w  art.  41  ust.  7  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  z  tytułu  łącznej 

wartości nagród  rzeczowych wygranych w Konkursie przez Zwycięzców  i zostanie wyliczona  i 

odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

oraz  przekazana  przez  Organizatora  do  właściwego  urzędu  skarbowego.  Za  ewentualne 

zobowiązania  podatkowe  związane  z  przyznawaniem  nagród  w Konkursie  odpowiada 

Organizator. Uczestnicy  zobowiązują  się współpracować w  tym  zakresie  z Organizatorem, w 

szczególności  podając  na  ich  żądanie  dane  wymagane  przez  przepisy  powszechnie 

obowiązującego prawa.  

4. Po wyłonieniu Zwycięzcy Organizator Konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem 

adresu e‐mail lub numeru telefonu podanego Organizatorowi celem:  

A. poproszenia  o  podpisanie  i  przesłanie  oświadczenia  o  przeniesieniu  autorskich  praw 

majątkowych, 

B. ustalenia  sposobu przekazania nagrody, a  także podania danych adresowych do wysyłki 

nagrody. 

5. Jeżeli Zwycięzca w  terminie 14 dni od dnia powiadomienia nie będzie odpowiadać na próbę 

kontaktu, nie poda danych, o których mowa w ust. 4 powyżej  lub nie prześle Organizatorowi 
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oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich, osoba ta traci prawo do nagrody a Organizator 

Konkursu ponowi wybór Zwycięzcy.  

6. Nagroda  zostanie wysłana do Zwycięzcy paczką  /  kurierem na adres podany Organizatorowi 

przez Zwycięzcę. Jeśli Zwycięzca nie odbierze nagrody (przesyłki), Organizator skontaktuje się ze 

Zwycięzcą  i  jednokrotnie ponowi wysyłkę. W przypadku ponownego braku odbioru, nagroda 

będzie  oczekiwać  na  odbiór  osobisty  przez  Zwycięzcę,  na  koszt  Zwycięzcy,  w  siedzibie 

Organizatora przez kolejne 7 dni. Po upływie tego terminu Zwycięzca traci prawo do nagrody. 

Odbiorca  nagrody  zobowiązany  jest  złożyć  ewentualną  reklamację  kurierowi  w przypadku 

jakichkolwiek uszkodzeń paczki.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zadeklarowanej nagrody w Konkursie nagrodą 

o podobnym rodzaju i odpowiadającej wartości oraz do zmiany warunków przekazania nagrody. 

8. Nagrody  są  wysyłane  wyłącznie  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  nie  jest możliwa  ich 

wysyłka poza granice kraju. 

5. Postanowienia końcowe 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Fundacji 

na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, przerwania lub odwołania Konkursu lub 

jednostronnej zmiany jego Regulaminu bez podania przyczyn, przez cały okres trwania Konkursu. 

3. Wszystkie koszty związane z nagrodami dla Uczestników Konkursu ponosi  jego Organizator, z 

zastrzeżeniem rozdziału 4 ust. 6.  

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie dedykowanej Konkursowi.  

6. Udział w Konkursie  jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien 

zapoznać  się  z  treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu,  zobowiązuje  się do 

przestrzegania  zawartych w Regulaminie  zasad,  jak  również potwierdza,  iż  spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza 

jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.  

6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane  Administratora:  Administratorem  danych  osobowych  przekazywanych  na  potrzeby 

Konkursu jest Fundacja na  rzecz  Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) z siedzibą przy ul. 

Rymera 3/4, 40‐048 Katowice, tel.: 32 203 51 14, rodo@fewe.pl.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z niniejszym Regulaminem 

Konkursu  oraz  Polityką  prywatności  Fundacji  na  rzecz  Efektywnego Wykorzystania  Energii. 

Polityka dostępna jest na stronie:     

http://storage.topten.info.pl/source/pliki/Polityka_prywatnosci_FEWE.pdf 
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3. Podstawa  prawna  przetwarzania  i  kategorie  danych:  Każdy  Uczestnik  Konkursu,  poprzez 

wypełnienie  formularza  Konkursowego,  udziela  Organizatorowi  Konkursu  zgody  na 

przetwarzanie jego danych osobowych dla celów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania). 

Organizator Konkursu przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

A.  Uczestnik: 

(i) Imię, nazwisko 

(ii) Numer telefonu do kontaktu 

(iii) Adres e‐mail 

B.  Zwycięzca dodatkowo: 

(i) Adres zamieszkania 

(ii) Adres do doręczenia przesyłki z nagrodą (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),  

4. Szczegółowy  cel  przetwarzania:  Przekazane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  potrzeby 

organizacji  Konkursu,  a  także  na  potrzeby  promocji  Konkursu  i  działalności  statutowej 

Organizatora to jest:  

A. identyfikacja Uczestników Konkursu, 

B. wyłonienie Zwycięzcy i kontakt ze Zwycięzcą, 

C. wysłanie przesyłki z nagrodą, 

D. dane Zwycięzców – dodatkowo przy rozliczeniu i kontrolach prowadzonych przez instytucję 

finansującą  tj.  Executive  Agency  for  Small  and  Medium‐sized  Enterprises  ‐  Agencję 

Wykonawczą  ds. Małych  i Średnich  Przedsiębiorstw  (EASME),  Komisja  Europejska,  1049 

Bruxelles/Brussel, Belgia. 

5.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  na  terytorium  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego. 

6.  Odbiorcy danych osobowych: dane osobowe Zwycięzców w niezbędnym zakresie przekazywane 

mogą być przez Organizatora Konkursu: 

A.   Firmie kurierskiej dostarczającej przesyłkę z nagrodą, 

B.  Instytucji finansującej Konkurs tj. EASME. 

7. Okres przetwarzania danych osobowych: dane osobowe Uczestników będą przetwarzane od 

chwili wysłania formularza Konkursowego przez Uczestnika i zostaną usunięte w terminie do 10 

dni od otrzymania przez Organizatora potwierdzenia odbioru nagrody przez Zwycięzców. Dane 

osobowe Zwycięzców, o których mowa w niniejszym rozdziale 6, pkt. 4 D  powyżej, przetwarzane 

będą maksymalnie do czasu zakończenia rozliczeń z EASME tj. do końca 2023. Dane osobowe 

Zwycięzcy,  zawarte w  oświadczeniu  o  przeniesieniu  autorskich  praw majątkowych  do  pracy 

Konkursowej, będą przetwarzane przez Organizatora przez okres korzystania przez Organizatora 

z majątkowych praw autorskich.   

8. Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
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9.  Uczestnik  Konkursu ma  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  jego  danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa. 

10.  Podanie przez Uczestnika i Zwycięzcę danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 powyżej 

jest  dobrowolne.  Zgłoszenia  Konkursowe  nie  zawierające  kompletnych  danych  osobowych 

wskazanych w pkt 3 A będą odrzucone. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu danych osobowych 

wskazanych w pkt. 3 B niezbędne jest dla celów kontaktowych i wysłania nagrody. Odmowa lub 

podanie  niekompletnych,  niedokładnych  lub  nieprawdziwych  danych  osobowych  skutkować 

będzie utratą prawa do nagrody.  

11.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zimowego OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z #HACKS 

Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich 

 

Imię i nazwisko:   __________________________________________ 

Ulica:  __________________________________________ 

Nr domu/lokalu:  ________/________ 

Miasto:  __________________________________________ 

Kod pocztowy:  __________________________________________ 

Jako  Zwycięzca  Konkursu  Zimowego  OSZCZĘDZAJ  ENERGIĘ  Z  #HACKS,  organizowanego  przez 

Organizatora, to  jest Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4; 40‐048 

Katowice, KRS: 0000089277, przenoszę na Organizatora majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi 

konkursowej, którą przesłałem Organizatorowi w  ramach Konkursu,  to  jest do opisu  („Utwór”), na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz na 

następujących polach eksploatacji:  (i)  kopiowanie plików danych  zawierających Utwór w dowolnej 

ilości,  (ii)  zapis  i  przechowywanie  plików  danych  zawierających  Utwór,  (iii)  publikacja  Utworu  w 

mediach drukowanych a także elektronicznych, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter), 

stronach  internetowych, serwisach  internetowych video (np. Youtube), (iv) prezentowanie Utworu  i 

jego  udostępnianie  dowolnym  osobom  trzecim,  (v)  wykorzystywanie  Utworu  lub  jego 

fragmentów/dowolnych elementów w innych projektach i utworach Organizatora i wykonywanie do 

nich pełnych praw autorskich. 

Zezwalam Organizatorowi na tworzenie opracowań Utworu i rozporządzanie oraz korzystanie z takich 

opracowań na dowolnych polach eksploatacji.  

Oświadczam, że jestem autorem (twórcą) Utworu, przysługuje mi pełnia majątkowych praw autorskich 

do  Utworu  i  uprawniony  jestem  do  przeniesienia  majątkowych  praw  autorskich  do  Utworu  na 

Organizatora na polach eksploatacji określonych powyżej.  

 

 

_______________________________________ 

czytelny podpis odręczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny 

oraz data złożenia podpisu 


