Regulamin konkursu
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu (“Wyzwania”) #Weź nie smoguj #Weź oddychaj i ogarnij Zielony Zwrot!”
(dalej „Konkurs”) jest TAURON Ciepło sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49,
40–126 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396345; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego):
1.104.348.500 zł zwaną dalej „Organizatorem”.
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
1.3. Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: wezniesmoguj.tauron.pl
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią
pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

2. Warunki udziału w Konkursie
2.1. W Konkursie może wziąć́ udział osoba, która ukończyła co najmniej 16 lat, która posiada konto w
serwisie INSTAGRAM oraz która zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść
i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez
zgłoszenie udziału w Konkursie. W celu uniknięcia wątpliwości, przystąpienie do Konkursu
realizacja Pracy Konkursowej stosownie do pkt 3 poniżej, niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Uczestnika
Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu.
2.2. Z Konkursu wyłączone są̨ osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru
nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇
inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej
rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem pod
jakim występuje w serwisie INSTAGRAM.
2.5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę̨ także na opublikowanie swojego imienia i
nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie INSTAGRAM, na stronie internetowej
https://www.instagram.com/tauron_pe/ oraz opublikowanie listy laureatów.

3. Zasady Konkursu
3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.instagram.com/tauron_pe/ umieści formalne
zawiadomienie o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.
3.2. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie na swoim profilu w serwisie INSTAGRAM kreatywnej
rolki z wykorzystaniem wlepek TAURONA, pokazującej proekologiczne rozwiązania dotyczące
sposobów efektywnego korzystania z ciepła, oszczędzania ciepła oraz otagowanie jej hasztagami:
#Wezniesmoguj #Wezoddychaj #Zielonyzwrot.

3.3. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt
2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w terminie w nim wskazanym i jednocześnie
określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym poście lub
relacji.
3.5. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Instagram.
3.6. Zrealizowanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
3.7. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́
osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ zgłoszone przez moderatorów strony internetowej
https://www.instagram.com/tauron_pe/.
3.8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.
3.9. W przypadku, gdy Praca Konkursowa będzie zawierać wizerunek Uczestnika, dokonując
zgłoszenia oraz realizując Pracę Konkursową, Uczestnik
wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w serwisie Instagram w związku prowadzeniem
konkursu.
3.10 Z wyłonionymi Laureatami skontaktujemy się poprzez wysłanie wiadomości prywatnej. Zwycięzcy
Konkursu zobowiązaniu są do przesłania w formie papierowej bądź w formie skanów/zdjęć stosownych
oświadczeń i zgód stanowiących Załącznik nr 1 w przypadku pełnoletniego Uczestnika oraz Załącznik
nr 2, gdy Uczestnikiem była osoba niepełnoletnia.
3.11 Organizator zastrzega nabycie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej
Zwycięzców niniejszego Konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Zwycięzca Konkursu
udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Pracy Konkursowej na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania - poligraficznego, fotograficznego, audiowizualnego, w
formacie zapisu cyfrowego, magnetycznego, w całości lub w części, niezależnie od
standardu, systemu i formatu,
2) wprowadzania do pamięci komputera lub innych urządzeń, wprowadzania fotografii do
obrotu,
3) publikowania zgłoszonych do konkursu,
4) umieszczania na stronach intranetowych, internetowych, lub wykorzystania ich w innej
formie,
5) rozpowszechniania w szczególności poprzez jej publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym,
6) wykorzystywania w mediach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram etc.),
7) nagrywania na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć,
8) nadawania, przekazywania, odtwarzania i emitowania w audycjach i środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
9) nadawania, udostępniania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej, przy
pomocy jakichkolwiek środków technicznych,
10) dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz
wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi
techniczne, związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i

publicznego udostępniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i
zezwalania na ich wykorzystanie
4. Czas trwania Konkursu
4.1. Konkurs trwa od 14 lipca 2022 r. od momentu publikacji do 30 września 2022 r. do godz. 23.59.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 30 września 2022 r. po godz. 23.59 nie będą brane pod
uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.3 Ogłoszenie wyników odbędzie się 6 października 2022 r. do godz. 23:59.

5. Wybór laureatów Konkursu
5.1. Prace Konkursowe będą̨ oceniane przez jury wyznaczone przez Organizatora do tego zadania.
5.2. Jury wyłoni 10 Uczestników, których Prace Konkursowe będą najlepsze na podstawie
subiektywnej oceny. W konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe Prace
Konkursowe.
5.3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego Praca
Konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do
tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs (jeżeli dotyczy).
5.4. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1.
niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.
5.5. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

6. Nagrody
6.1. Nagrodami w konkursie jest 5 gier planszowych MONOPOLY edycja Katowice oraz 5 głośników
Bluetooth o wartości do 100 złotych każda.
6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z
nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody,
ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie
podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
7. Reklamacje
7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie
przez Uczestników w formie mailowej na adres socialmedia@tauron.pl z tytułem: „Reklamacja –
Konkurs „#Weź nie smoguj #Weź oddychaj i ogarnij Zielony Zwrot!” (” przez cały czas trwania
Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje
wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.
7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub
telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni
roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w
szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w
każdym terminie, bez podania przyczyny.
8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8.5. Niniejszy Konkurs nie jest w żadnym zakresie organizowany, sponsorowany, przeprowadzany,
wspierany, administrowany, popierany ani stowarzyszony z portalem www.instagram.com. Podmiotem
odpowiedzialnym za przeprowadzenie niniejszego Konkursu jest wyłącznie Organizator, a Organizator
i Uczestnicy wyrażają zgodę i zwalniają portal www.instagram.com z jakiejkolwiek odpowiedzialności
jaka może powstać w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.
8.6. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie
portalowi www.instagram.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu przez Organizatora.
8.7. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez
Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z
Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z
uzasadnieniem.
8.8. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości
realizacji nagrody, w szczególności w związku z odwołaniem imprezy, przeniesieniem jej terminu itp.
8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa –
odpowiedzialności względem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów Konkursu.
8.10. W ramach niniejszego Konkursu stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie podatkowe dotyczące wartości nagrody).
8.11 Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, usługi drogą elektroniczną w zakresie
niezbędnym do realizacji Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługi, o
którym mowa w zdaniu pierwszym polegają na:
a) udostępnienieniu Regulaminu w tym na stronie internetowej Organizatora
b) umożliwienie zapoznania się z Regulaminem oraz Pracą Konkursową
c) umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
8.12 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa) zostaje zawarta w momencie
rozpoczęcia przez Uczestnika korzystania z usług, o których mowa w pkt 8.11 objętych Regulaminem.
8.13 Umowa może być w każdej chwili rozwiązana poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
8.14 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług jest posiadanie zainstalowanej
przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari lub innej bądź
aplikacji Instagram na telefonie oraz profilu w serwisie Instagram.
8.15 Do reklamacji usług, o których mowa w pkt 8.11 stosuje się odpowiednio pkt 7 Regulaminu. Termin
na wniesienie reklamacji należy liczyć od wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia reklamacji.
8.16 Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym

8.17 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.18 .Niniejszy Regulamin udostępniony jest w siedzibie Organizatora oraz na w serwisie Instagram
na Fanpage’u w w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF,
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
9.1. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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) „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą
Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.
9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9.3. Uczestnik podaje na etapie przystąpienia do Konkursu dane osobowe w zakresie imienia,
nazwiska, adres e-mail , nickiem, pod jakim występuje w serwisie INSTAGRAM, wizerunek (w
zależności od przesłanej pracy konkursowej) oraz adres korespondencyjny laureatów Konkursu, na
który przesłane mają być nagrody.
9. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e –
mail: tc.iod@tauron-cieplo.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Ciepło sp. z o.o., 40-301
Katowice ul. Siemianowicka 60
9.5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO], tj.
na podstawie Państwa udzielonej zgody przez okres 24 miesięcy od czasu rozstrzygnięcia Konkursu
lub do czasu wycofania zgody
b) przeprowadzenia Konkursu jako elementu promocji kampanii #Weź nie smoguj #Weź oddychaj
mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej i promocja zachowań, przyczyniających się do
poprawy jakości życia w województwie śląskim [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzeniauzasadniony interes administratora danych],
c) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń przez okres przedawnienia potencjalnych
roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora
w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami przez okres związany z tymi
roszczeniami].
9.6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo do wycofania zgody;
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania danych,
d) prawo do usunięcia danych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przeniesienia danych,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu,
h) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia
uzasadnionego interesu Administratora do przetwarzania danych osobowych.

9.7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy w punkcie 9.6. lub uzyskać więcej
informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
b) mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
c) telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania.
9.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9.9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej.: EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku
ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub
przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich
państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których
decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w
umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie
inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o
stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o
miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w
niniejszej informacji.
9.10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) podmioty Grupy TAURON – w zakresie spraw, które ich dotyczą,
b) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
c) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
d) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące Usługi IT,
e) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową,
f) nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują w naszym imieniu inne usługi,
g) właściciel portalu społecznościowego INSTAGRAM na niepodlegających zmianie zasadach
dotyczących danych określonych przez INSTAGRAM, a dostępnych pod adresem
https://privacycenter.instagram.com/policy.
9.11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich wskazania
stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie uniemożliwi Organizatorowi wręczenie nagród.

