
 

 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu konkursu. 

2. Konkurs organizowany jest przez Klimalux Damian Zgrzędek ul. Zabrska 49, 44-177 

Paniówki. 

3. Cel konkursu: 

o promocja działalności prowadzonej przez Organizatora konkursu; 

o zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą Organizatora konkursu; 

o promocja dnia otwartego organizowanego przez Organizatora konkursu. 

4. Biuro Konkursu znajduje się w siedzibie Klimalux Damian Zgrzędek ul. Zabrska 49, 44-177 

Paniówki tel. 48 32 322 56 11. 

 

§ 2 

Organizator konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Klimalux Damian Zgrzędek ul. Zabrska 49, 44-177 Paniówki. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. 

3. Ogłoszenie konkursu następuje 24.06.2022 r. 

4. Deklarację Uczestnictwa należy składać w dniu 24.06.2022 r. do godziny 19:00 w trakcie 

trwania Dnia Otwartego Klimalux. 

5. Do konkursu może przystąpić pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi wolę uczestnictwa w 

konkursie w trakcie trwania Dnia Otwartego Klimalux. 

 

 



 

§ 4 

Deklaracja Uczestnictwa 

1. W celu zakwalifikowania się do konkursu wymagane jest złożenie Deklaracji Uczestnictwa w 

postaci wypełnionego LOS/ankiety w trakcie trwania Dnia Otwartego Klimalux. 

2. Złożona Deklaracja uczestnictwa będzie traktowana jako poufna i znana tylko Organizatorowi 

konkursu. Przekazane przez zgłaszających informacje wykorzystywane są jedynie 

na potrzeby konkursu, chyba że obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z obowiązujących 

przepisów. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do przekazanych przez niego informacji, ich 

aktualizacji bądź zmiany. Przekazane przez uczestnika dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa Organizatora konkursu. Stosownie do art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

4. Deklarację uczestnictwa należy złożyć w miejscu wyznaczonym przez Organizatora 

konkursu. 

5. Dokumenty konkursowe składa się w języku polskim. 

6. Deklaracje Uczestnictwa złożone po godzinie 19:00 nie będą rozpatrywane. 

7. W toku oceny Deklaracji Uczestnictwa pod względem formalnym, Organizator konkursu 

może żądać od Uczestników Konkursu dodatkowych wyjaśnień celem weryfikacji 

autentyczności dokumentu. 

 

 

§ 5 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs realizowany będzie w dniu 24.06.2022 r. 

2. Losowanie zwycięzcy nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godzinie 19:05. 

3. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi bezpośrednio po losowaniu. 

 

§ 6 

Wyniki konkursu 



 

1. Wyniki konkursu oraz prezentacja zwycięzców zostaną przedstawione w dniu 24.06.2022 r. 

bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. 

 

§ 7 

Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest montaż klimatyzacji obejmujący: 

o zakup urządzenia: Klimatyzator ścienny firmy AUX model Freedom AUX-12FH, 

instalacji chłodniczej 15 mb, wspornika pod montaż agregatu; 

o transport klimatyzatora do wskazanego przez zwycięzcę konkursu miejsca ale nie dalej niż 

50 km od siedziby Organizatora konkursu; 

o montaż klimatyzatora 

2. Jeżeli wskazane przez zwycięzcę konkursu miejsce montażu klimatyzatora położone jest dalej 

niż 50 km od siedziby Organizatora konkursu, wówczas zwycięzca konkursu zobowiązany 

będzie do uiszczenia opłaty za transport w wysokości 1,50zł za każdy dodatkowy kilometr 

odległości pomiędzy siedzibą Organizatora konkursu a docelowym miejscem montażu 

klimatyzatora.  

3. Montaż klimatyzatora obejmuje montaż jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej, 

odległość pomiędzy jednostka wewnętrzną a zewnętrzną nie może przekraczać 15m. 

4. Montaż klimatyzatora nie obejmuje: prac budowlanych, doprowadzenia zasilania głównego. 

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę konkursu protokołu 

zdawczo-odbiorczego przekazania nagrody. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie. 

7. W przypadku braku odbioru przez zwycięzcę konkursu nagrody pomimo dwukrotnego 

wezwania do odbioru nagrody, nagroda przepada. 

 

§ 8 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przekazanych 

Organizatorowi danych osobowych w celu promocji Organizatora konkursu. 

2. Organizator konkursu informuje, iż przebieg Dnia Otwartego Klimalux zostanie utrwalony 

w sposób umożliwiający odtwarzanie obrazu i dźwięku. 

3. Organizator konkursu będzie wykorzystywać nagranie przebiegu Dnia Otwartego Klimalux 

celem promocji prowadzonej działalności, poprzez: 



 

a) umieszczenie nagrania na swojej stronie internetowej; 

b) umieszczenie nagrania w serwisach społecznościowych; 

c) wykorzystanie nagrania celem przygotowania materiałów reklamowych. 

4. Organizator konkursu będzie wykorzystywać nagranie przebiegu Dnia Otwartego Klimalux 

w sposób nieograniczony czasowo jak i terytorialnie. 

5. Uczestnik konkursu wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na nieodpłatne posługiwanie się 

jego wizerunkiem utrwalonym w toku Dnia Otwartego Klimalux, w celu promocji 

działalności Organizatora konkursu. 

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator konkursu. 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy: 

o pod adresem poczty elektronicznej:info@klimalux.pl, 

o telefonicznie( 32)322-56-11 

o pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a 

RODO do celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu oraz promocji oferty 

Organizatora konkursu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek ich 

ujawnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów. 

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, tj. do rozstrzygnięcia konkursu oraz oferowania 

dalszych usług przez Organizatora konkursu jak również przez okres przedawnienia  

ewentualnych roszczeń Organizatora konkursu wobec uczestnika konkursu lub uczestnika 

konkursu wobec Organizatora konkursu. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, uczestnik posiada prawo do żądania od 

Administratora: 

o dostępu do treści swoich danych osobowych, 

o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

o usunięcia swoich danych osobowych, 

o ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana. 



 

8. Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 

9. Uczestnik nie posiada prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, ponieważ dane nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny). 

10. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do wzięcia udziału w konkursie. 

12. Dane osobowe uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i 

nie będą wykorzystane do profilowania. 

 

§ 10 

Zachowanie poufności 

1. Podmioty biorące udział w organizacji i przeprowadzeniu konkursu są zobowiązani do 

zachowania poufności informacji przedstawionych w Deklaracji Uczestnictwa w konkursie. 

2. Za informacje poufne traktowane są wszystkie informacje uzyskane w trakcie konkursu, które 

nie zostały podane do publicznej wiadomości. 

 

§ 11 

Siła wyższa 

1. W razie wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności utrzymywania się lub nasilenia 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega możliwość zmiany 

sposobu lub terminu organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród. W 

szczególności Organizator zastrzega możliwość rozdania nagród w innym terminie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia lub brak możliwości 

organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród w trybie przewidzianym 

niniejszym regulaminem w związku z wystąpieniem siły wyższej. W szczególności 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia lub brak możliwości 

organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród, wynikające z działania 

uprawnionych organów administracji publicznej, takich jak wprowadzenie zakazu 

zgromadzeń lub zakazu organizacji imprez masowych. 

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności 

zmiany sposobu lub terminu organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród, 

jeżeli – po konsultacji w stosownym zakresie ze specjalistami – Organizator stwierdzi, że 

występuje zagrożenie dla osób uczestniczących w wydarzeniu lub osób postronnych, 

w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Dokonanie powyższych 



 

ustaleń jest niezależne od działań lub zaleceń wydawanych przez uprawnione organy 

administracji publicznej.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora  konkursu. 

2. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do rozliczenia powstałych zobowiązań podatkowych 

wynikających z obowiązujących regulacji prawnych związanych z otrzymaniem nagród 

w konkursie. 

3. Zwycięzca konkursu oświadcza, iż jest uprawniony do wyrażenia zgody na montaż 

klimatyzatora we wskazanym przez niego budynku. 

4. Organizator w okresie trwania konkursu, będzie promował całokształt działalności 

organizatora, m.in. poprzez ekspozycję materiałów reklamowych oraz rozpowszechnianie 

informacji o Organizatorze konkursu. 

5. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów 

ogłoszonych w Regulaminie lub poza nim. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia realizacji 

konkursu.                                

 

 


