
REGULAMIN KONKURSU „Kraina Ciepła” 
  
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
1.   Organizatorem Konkursu „Kraina Ciepła” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Energetyka 
Cieplna Opolszczyzny SA z siedzibą ul. Harcerska 15, 45-118 Opole posiadająca nr NIP 
754-25-24-950 (zwana dalej „Organizatorem”). 
2.   Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 
Facebook ani z nim związany.  Organizator zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności 
za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu a tym samym Facebook i Instagram 

nie ponoszą żadnej odpowiedzialności względem uczestników Konkursu związanej z ich 
uczestnictwem w Konkursie.   
4.   Informacja o Konkursie  jest opublikowana m.in. na 
stronie www.facebook.com/ECO.cieplo.ktore.lubie, na profilu Instagram: 
„eco.cieplo.ktore.lubie” (zwanych dalej “Fanpage”), oraz na stronie www.ecosa.pl. 
  
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
  
1.   W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność do 
czynności prawnych w wieku powyżej 13 lat. W Konkursie nie mogą uczestniczyć 
pracownicy Organizatora. 
 
2. Warunkiem wzięcia udziału jest posiadanie przez uczestnika Konkursu konta w serwisie 
Instagram oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie 
określonych w pkt 1 oraz jednocześnie wykonanie Zadania Konkursowego spełniającego 
łącznie następujące kryteria: 

 wykonanie przez uczestnika Konkursu zdjęcia typu selfie na tle koła młyńskiego 
podczas wydarzenia – Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019 w Opolu – Kraina 
Ciepła, który odbywa się w czasie trwania Konkursu na opolskim Rynku. 

 opublikowanie ww. zdjęcia na własnym profilu uczestnika Konkursu na Instagramie 
dodanie w opisie postu ze zdjęciem hashtagu #krainaciepła 
 

3.   Konkurs trwa od 12 grudnia Godz. 12:00 do 22 grudnia 2019, godz. 21.00. 
 
4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 
Fanpage lub stron uczestników Konkursu. 
  
§ 3. NAGRODA 
  
1.   Nagrodami w Konkursie są: 
1.1.       Dla Zwycięzców Konkursu Organizator przekaże gadżety firmowe Organizatora. 
Wartość gadżetów w odniesieniu do każdego Zwycięzcy Konkursu nie przekroczy kwoty 100 
zł. 



2.   Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę 
innego rodzaju. 
3.   Zwycięzca Konkursu może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu 
ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
4. W przypadku gdy nagroda przepada Zwycięzcy Konkursu również nie przysługuje mu 
ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
   
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 
1. Spośród uczestników Konkursu Organizator każdego dnia trwania Konkursu wybierze 

osobę lub osoby, które w ocenie Organizatora w najlepszy i najbardziej ciekawy, 
kreatywny sposób wykonały Zadanie Konkursowe. 

2. Wybór zwycięzcy lub zwycięzców Konkursu będzie następował każdego dnia trwania 
Konkursu, przy czym ostatnim dniem ogłoszenia zwycięzcy/ów Konkursu jest dzień 
następujący po dniu zakończenia trwania Konkursu.  

3. Do wyłonienia zwycięzcy/ów Konkursu w danym dniu będą brane pod uwagę Zadania 
Konkursowe zrealizowane w ciągu 24 godzin poprzedzających ogłoszenie zwycięzcy/ów 
Konkursu. 

4. Zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wiadomość prywatną od 
Organizatora skierowaną do profilu uczestnika Konkursu. Organizator w wiadomości 
przekaże informacje o szczegółach dotyczących odbioru nagród. Wysłanie wiadomości, o 
której mowa w poprzednim zdaniu następować będzie do godziny 14:00 w dniu 
wyłonienia zwycięzcy Konkursu. 

5. Nagrodę zwycięzca Konkursu będzie mógł odebrać w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od 
otrzymania informacji o wygranej w wiadomości, o której mowa w pkt 4. Odbiór nagrody 
będzie możliwy w punkcie informacyjnym ECO SA w Opolu przy ul. Harcerskiej 15 – w 
godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. Szczegóły dotyczące odbioru 
nagrody zostaną przekazane w sposób określony w pkt. 4. 

6. W przypadku braku odbioru nagrody w  terminie określonym w pkt 5, nagroda przepada. 
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać 
wykluczony z Konkursu. 

  
§ 5. REKLAMACJE 
  
1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs Kraina Ciepła”, jednak nie później niż w terminie 7 
dni od dnia zakończenia trwania Konkursu. 
2.   Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. 
3.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.”  
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30dni z zastrzeżeniem pkt 2. 
 
 
 



 
 
§ 6. DANE OSOBOWE 
 
Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny S.A. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole (KRS: 0000014339, 
NIP: 7542524950). Można się z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres naszej siedziby, mail: eco@ecosa.pl lub telefoniczne: +77 541 01 00. Więcej 
informacji o nas znajdziesz na stronie internetowej: http://www.ecosa.pl/. Wyznaczyliśmy 
Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych i realizacji swoich praw: e -mail: iod@ecosa.pl lub pisemnie na adres 
siedziby firmy. Twoje dane przetwarzamy w celu: uczestnictwa w Konkursie oraz w celu 
umożliwienia odbioru nagrody w przypadku Twojego zwycięstwa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1). 
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
pracownikom Organizota, firmie pocztowej oraz podmiotowi zapewniającemu ochronę w 
punkcie informacyjnym ECO SA w Opolu. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren 
Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twoje dane pozyskane w celach 
określonych powyżej przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody. Podanie przez Ciebie danych 
jest warunkiem uczestnictwa w przedmiotowym konkursie oraz odbioru nagrody w przypadku 
Twojego zwycięstwa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz 
prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie 
Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Masz 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dokładamy wszelkich 
starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
  
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  
1.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 
2.   Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie jego 
trwania. Informacja o zmianach będzie opublikowana zgodnie z § 1 pkt 4 Regulaminu. 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane 
dalej: RODO. 
 


