REGULAMIN KONKURSU
„DESZCZ TO ZYSK”

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o. o.,
z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 103, 85-817 Bydgoszcz, NIP 554-030-92-41, nr
KRS 0000051276 , zwane dalej „Organizatorem”
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest Internet – fanpage o nazwie „Deszcz To Zysk”,
funkcjonujący pod adresem: https://www.facebook.com/deszcztozysk/, zwany dalej
„Fanpage”.
4. Konkurs nie jest stworzony, organizowany, administrowany, wspierany, ani sponsorowany
przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs trwa od 18 października 2019 roku, od godz. 12:00 do 06 listopada 2019 roku, do
godz. 14:00.

II
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonych czynnościach
prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) mieszka na terenie miasta Bydgoszczy lub gminy Osielsko, lub gminy Białe Błota, lub gminy
Dąbrowa Chełmińska;
c) nie jest pracownikiem Organizatora;
d) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora.

III ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii zielono-niebieskich rozwiązań, jakie
Uczestnik zastosował w swoim otoczeniu: przydomowym ogródku, na działce, balkonie, etc.
i zamieszczenie jej pod postem konkursowym na Fanpage’u „Deszcz To Zysk”.
2. Zdjęcie należy opisać, podając typ rozwiązania, miejsce, w jakim się znajduje (ogródek, balkon,
działka, etc) oraz od jak dawna funkcjonuje.
3. W przypadku, gdy na fotografii będzie znajdować się wizerunek osób trzecich, Uczestnik
potwierdza, że ma ich pisemną zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku, którą w każdym
momencie może przekazać Organizatorowi.
4. Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe, ale nagrodę może dostać
tylko za jedną z nich.
IV Nagrody
1. Organizator ufundował cztery nagrody: 1 nagrodę główną o wartości 150,00 zł (sł. sto
pięćdziesiąt zł) oraz trzy równorzędne wyróżnienia o wartości 50,00 zł (sł. pięćdziesiąt zł) każdy.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Zwycięzcy zostaną także
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ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym oraz w nowym poście na Fanpage’u.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i jego wynikach Organizator przekaże nie później, niż do
20 listopada 2019 roku, do godz. 14:00.
Wydanie Nagrody osobie niepełnoletniej jest możliwe tylko po okazaniu pisemnej zgody
opiekuna prawnego na udział w Konkursie (patrz par. II pkt 1.a).
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości zgłoszenia przed wydaniem
Nagrody (np. wizytacji w miejscu, w którym zdjęcie zostało zrobione – po wcześniejszym
ustaleniu z Uczestnikiem).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
Nie ma możliwości uzyskania przez nagrodzonego Uczestnika odbioru ekwiwalentu
pieniężnego zamiast nagrody rzeczowej.
Organizator nie wyraża zgody na przekazanie Nagrody na rzecz innego Uczestnika Konkursu.

V REKLAMACJE I SPORY
1. Wszystkie zastrzeżenia i reklamacje co do sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać
pisemnie, na adres Organizatora lub adres pr@mwik.bydgoszcz.pl w czasie trwania Konkursu,
jednak nie później niż do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą uwzględnianie.
3. Zgłoszenia uwag i reklamacji winny zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres e-mail
oraz numer telefonu.
4. Odpowiedzi na reklamacje i zażalenia udzielane będą drogą mailową, w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia skargi.
VI DANE OSOBOWE
1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oznajmia, że akceptuje klauzulę RODO:
„Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora,
tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.
Toruńskiej 103, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, do czasu jego rozstrzygnięcia
oraz wydania Nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.
a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy Organizatora zaangażowani
w organizację Konkursu.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o moją
dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań związanych z Konkursem, która
może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w mediach oraz
w materiałach promocyjnych Organizatora”.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem - kontakt z wyznaczonym w MWiK
Inspektorem Ochrony Danych poprzez: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl, tel. 693-168-329
lub pod wskazanym adresem Organizatora.
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VII PRAWO AUTORSKIE
1. Zamieszczenie zdjęć pod postem konkursowym na Fanpage’u jest jednoznaczne z tym,
że Uczestnik potwierdza, że jest autorem zdjęcia zgłaszanego do Konkursu i ma do niego pełnię
praw autorskich i majątkowych, którą nieodpłatnie przekazuje na rzecz Organizatora do
wykorzystania na wszystkich nośnikach, w nieograniczonym przedziale czasowym.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie
z momentem ogłoszenia go na stronie Organizatora www.mwik.bydgoszcz.pl oraz na
Fanpage’u.
2. Zdanie ostateczne co do interpretacji Regulaminu należy do Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Spory wynikające z Konkursu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Organizatora.
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