
REGULAMIN KONKURSU  

„Energetyczny Dzień Dziecka 2019” 

   

1.   Warunki ogólne  

 1.1. Organizatorem Konkursu „Energetyczny Dzień Dziecka 2019 ” (dalej: „Konkurs”) i fundatorem 
nagród rzeczowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000030499, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 400 złotych, wpłacony 
w całości, NIP 813-02-68-082, (dalej „Organizator”). 

1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”). Warunki 
uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  

1.3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie internetowej PGE Obrót. Za 
Koordynację Konkursu z ramienia Organizatora odpowiada Agnieszka Kubacka Zespół ds. 
Zarządzania Obsługą Klientów Masowych PGE Obrót (dalej „Koordynator”).   

1.4. Konkurs polega na narysowaniu przez dziecko urządzenia, które do działania potrzebuje prądu. 
Obrazek należy narysować na miejscu, w Biurze Obsługi Klienta PGE Obrót, podczas wizyty  
w placówce. Rysunek (dalej: „Praca Konkursowa”) powinien zostać podpisany imieniem  
i nazwiskiem dziecka wraz z podaniem wieku oraz jego Prawnego Opiekuna wraz z numerem 
telefonu i złożona w Biurze Obsługi Klienta wraz z Oświadczeniem (Załącznik nr 1 do Regulaminu)  

1.5. Organizator po zapoznaniu się z Pracami Konkursowymi może je opublikować na stronie 
internetowej PGE Obrót, oraz na Facebooku GK PGE, w wersji JPG. Może również wykorzystać ją 
do innych działań komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej GK PGE. 

1.6 Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

2.   Czas trwania Konkursu  

 2.1. Konkurs odbędzie się w okresie 27.05.2019 r. do 14.06.2019 r. z podziałem na  następujące etapy: 

a. rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 27.05.2019 r., 

b. zgłaszanie Prac konkursowych możliwe jest w terminie od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r.  

c. ocena Prac Konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14.06.2019 r. 

d. Ogłoszenie wyników Konkursu, nastąpi 14.06.2019 r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 
na stronie internetowej PGE Obrót.  

e. Opiekun prawny autora zwycięskiej pracy zgadza się na jej późniejsze opublikowanie w całości 
lub w części, oraz na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania autora pracy. 

https://ipk.gkpge.pl/dlaPracownika/Konkurs/MojaPasja/Strony/Kontakt.aspx


 2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu oraz poszczególnych jego 
etapów, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani 
o tym fakcie za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona internetowa PGE Obrót. 

3.      Zasady uczestnictwa w Konkursie  

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w dwóch grupach wiekowych: 

 do 4 lat 

 od 5 do 10 lat. 

      Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub 
przedstawicieli ustawowych. Stosowne oświadczenie, którego wzór  stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu  należy przekazać Pracownikowi Biura Obsługi Klienta wraz z Pracą Konkursową.  

3.2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

3.3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja regulaminu, wyrażenie zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Opiekuna prawnego i Uczestnika  Konkursu, 
oraz zgody na publikację imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania zwycięzcy konkursu na 
stronie internetowej PGE Obrót S.A. na podstawie art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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. 

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jak i wyrażenie zgody na publikację imienia  
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania zwycięzcy konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne dla 
uczestnictwa w Konkursie.  

3.3.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie przy 
ul. 8 Marca 6. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl 

3.3.2 Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  
i przeprowadzenia konkursu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) 

3.3.3 Okres przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku. Po 
tym czasie zostaną trwale usunięte.  

3.3.4 Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do 
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do 
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

3.3.5 Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane podmiotom z Grupy 
Kapitałowej PGE S.A. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 



3.3.6 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w konkursie. 

3.3.7 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3.3.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  
o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana 
dane nie będą profilowane.    

3.4. Uczestnik, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) udziela Organizatorowi zgody na 
nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku, na czas trwania Konkursu oraz na okres trzech lat 
licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania na Facebooku GK PGE, stronie 
internetowej PGE Obrót, materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, portalach 
internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora lub umieszczenie w innym „medium” 
przeznaczonym dla GK PGE. 

4.   Zasady Konkursu  

 4.1.Komisja wyłoni siedmiu zwycięzców konkursu w wieku do lat 4 i siedmiu zwycięzców konkursu  
w wieku 5-10 lat w drodze losowania, po dwóch laureatów w każdym z Oddziałów PGE Obrót. 

4.2.Ocenie podlegają jedynie Prace Konkursowe, które zostały przekazane Organizatorowi w okresie 
wskazanym w pkt 2.1 b. 

4.3. Prace Konkursowe mogą być publikowane na stronie internetowej Spółek GK PGE, w innych 
mediach wewnętrznych i zewnętrznych GK PGE w czasie trwania Konkursu oraz w terminie  
do trzech lat od zakończenia Konkursu. 

4.4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz  
Facebooku GK PGE. W opublikowanych wynikach Konkursu podane zostanie imię  
i nazwisko  oraz miejsce zamieszkania Zwycięzców Konkursu. Dodatkowo Zwycięzcy zostaną 
poinformowani o wygranej również telefonicznie. 

4.5. Wyniki Konkursu ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze 
odwoławczej. 

5. Nagrody 

5.1. Czternastu Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną wylosowane otrzyma nagrody  
w postaci firmowych zestawów upominkowych. 

5.2. Nagrody, o których mowa w pkt 5.1 zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 10 
dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. Organizator po ogłoszeniu wyników Konkursu 
skontaktuje się ze  Zwycięzcami Konkursu w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody. 

    5.3 Zwycięzcom Konkursu wskazanym w pkt. 5.1. nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich 
praw związanych z nagrodą na inne osoby. Zwycięzca może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale 



w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent ani inna nagroda.  W przypadku zrzeczenia 
się nagrody przez Zwycięzcę, prawo do niej przepada, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń od Organizatora. 

6. Inne Postanowienia  

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. 
Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących środków 
komunikacyjnych: strona internetowa PGE Obrót.  

6.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada  2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 612) ). 

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody  
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

6.4. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Konkursu posługiwać się podmiotami trzecimi, 
za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne. 

6.5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny. 

 


