REGULAMIN KONKURSU
"INSTALACJA, KTÓRA ENERGII CI DODA”
ROZDZIAŁ I : WSTĘP
I.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs piTERN” (zwanego dalej Konkursem) jest piTern sp.
z o.o. z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442909 przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego. NIP: 7822554455, REGON: 302293280 (zwana dalej Organizatorem).
I.2. Konkurs rozpoczyna się 01.01.2021r. i trwa do dnia 30.06.2020r. Konkurs jest przeprowadzany w celach promocyjnych (zwany dalej Okresem trwania Konkursu).
I.3. Wyłonienie laureatów nagród miesięcznych (nagrody drugiego stopnia), o których mowa
w Rozdziale III Regulaminu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego miesiąca kalendarzowego zaś wyłonienie laureata nagrody głównej nastąpi w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu.
I.4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która dokona zgłoszenia, o którym mowa w

Rozdziale II niniejszego Regulaminu (zwana dalej: Uczestnikiem) w czasie trwania Konkursu
(patrz pkt I.2).
I.5. Informacje na temat Konkursu udostępniane są na stronie internetowej Organizatora
www.pitern.pl
I.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów
prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia z pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora.

I.7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094).
ROZDZIAŁ II: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
II.1. Biorąc udział w Konkursie, czyli przesyłając zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje w pełni jego postanowienia

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
II.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w Okresie trwania Konkursu musi:
a) zawrzeć z Organizatorem umowę na dostawę i montaż instalacji solarnej (fotowoltaicznej) o mocy minimum 3kW i terminowo uiścić wszystkie przewidziane umową płatności,
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu zdjęcia zrealizowanej u Klienta
instalacji solarnej,
c) dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie zdjęcia, o którym mowa w pkt b na adres e-mail:
konkurs@pitern.pl, podając w tytule e-maila: Zgłaszam się do konkursu, oraz w treści
maila podając: imię, nazwisko, numer rachunku bankowego oraz numer zawartej
umowy.
II.3. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia Konkursowego, dotyczy to także osób zawierających wspólnie umowę z Organizatorem na dostawę i montaż instalacji solarnej. W przypadku zawarcia kilku umów na dostawę i montaż instalacji solarnej z Organizatorem, Uczestnik
może dokonać odrębnych zgłoszeń konkursowych z powołaniem się na każdą z zawartych
umów odrębnie.
II.4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszenia i

przysługują mu wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do tego zgłoszenia i materiałów
w nim zawartych (dalej także jako „Utwór”). Laureat Konkursu z chwilą otrzymania nagrody
przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Utworu na następujących polach eksploatacji:
•

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie każdą znaną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

•

w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy

Utworu,
•

w zakresie rozpowszechniania Utworu - poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet i Intranet

•

zamieszczanie Utworu na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych,

•

wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym
także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych w
ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.

Nadto Laureat przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego, w tym także zezwalania na wykonanie opracowań Utworu oraz upoważnia Organizatora do udzielania i cofania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Utworu osobom trzecim, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
Na żądanie Organizatora Laureat zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy dotyczącej

przeniesienia praw do Utworu w zakresie określonym w niniejszym punkcie.
II.5. W przypadku stwierdzenia, że Zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w
części), dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana
Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeżeli nie będzie to możliwe Uczestnik obowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent
pieniężny wydanej nagrody.
II.6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w następujący sposób:
- poprzez wiadomość e-mail na adres z którego dokonano zgłoszenia.

II.7. W przypadku wyeliminowania laureata z listy nagrodzonych, Organizator wybiera inną
pracę i kolejnego laureata. Uczestnik zostanie powiadomiony o dołączeniu do listy nagrodzonych laureatów tą samą drogą, co pierwotny laureat.
ROZDZIAŁ III: NAGRODY
III.1. Nagrody zostaną przyznane osobom, których zdjęcia zostaną ocenione jako najładniejsze i najbardziej oryginalne. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona komisja konkursowa
składając się z pracowników Organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
III.2. Organizator przyzna następujące nagrody:

1 x Nagroda główna: zwrot 50% kosztów instalacji solarnej zakupionej u Organizatora na podstawie umowy, o której mowa w pkt II.2.a niniejszego Regulaminu nie więcej jednak niż 8000
złotych.
6 x nagroda drugiego stopnia: kwota 1000 złotych .
III.3. Nagrody zostaną przekazane laureatom w ciągu 20 dni kalendarzowych od dnia przyznania nagrody Uczestnikowi przez komisję konkursową.
III.4. Nagrody zostaną przelane na rachunek bankowy wskazany w treści e-maila.

III.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
III.6. Nagrody nie odebrane przez laureatów podlegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
III.7. Organizator, o ile będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10%
wartości wybranej nagrody. Organizator przejmie również obowiązek podatkowy od laureata i
odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT z zastrzeżeniem, że warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie do
organizatora oświadczenia z danymi wymaganymi do zapłaty podatku.

III.8. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku rozwiązania z Organizatorem umowy, o
której mowa w pkt II.2.a niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ IV: DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
IV.1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu

jest Organizator.
IV.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
się z Administratorem za pomocą adresu e-mail info@pitern.pl
IV.3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody, o której mowa w Rozdziale VI (art. 6 ust 1 lit a RODO) oraz w celu spełnienia
ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit c
RODO) oraz w celu przeprowadzenia konkursu, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora

(art. 6 ust 1 lit f RODO).
IV.4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w Rozdziale V odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące na podstawie umowy powierzenia, w zakresie i w celach, które wynikają z umowy powierzenia, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzasadnionego interesu Organizatora nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat.

IV.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia konkursu tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w Rozdziale V, a po
tym czasie w zakresie dotyczącym laureatów przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz w związku z korzystaniem przez Organizatora z nagrodzonych prac.
IV.6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnia-

nym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w
inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; - prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której
dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w

zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
IV.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Przy czym cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu lub przekazaniem nagrody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie lub

przekazanie nagrody.
IV.8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV.9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, przy czym zgoda Pana/Pani jest konieczna, aby Pani/Pani mogła uczestniczyć w Konkursie.

IV.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
ROZDZIAŁ V: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH
Na podstawie z 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 tych danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji Konkursu w
zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer rachunku
bankowego, a w przypadku laureata także dane niezbędne do wykonania obowiązku określonego w pkt III.7. niniejszego Regulaminu.
Rozdział VI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
VI.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

VI.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,
które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu.
VI.3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie.
VI.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym czasie, bez podawania przyczyn.
VI.5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
VI.6. W przypadku jakichkolwiek naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad określonych w
niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z

Konkursu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym, i nie rodzi po stronie Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec
Uczestnika Konkursu z tytułu wykluczenia go z Konkursu
Dąbrowa, dnia 30.12.2020r.

