
REGULAMIN KONKURSU 
 

„WODOCIĄGI MICHAŁOWO BLISKO CIEBIE,  
URUCHOM POWIADOMIENIA SMS, E-FAKTURĘ, PODAJ ODCZYT ON-LINE” 

 
 
 

§1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. Konkurs jest organizowany pod hasłem „WODOCIĄGI MICHAŁOWO BLISKO CIEBIE, 

URUCHOM POWIADOMIENIA SMS, E-FAKTURĘ, PODAJ ODCZYT ON-LINE.  
2. Organizatorem konkursu jest Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński (zwany 

dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Michałowie, ul. Leśna 1.  
3. Konkurs skierowany jest do Klientów Organizatora.  
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego  

Regulaminu.  
5. Konkurs przeprowadzony zostanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

konkursowej www.wodociagimichalowo.pl w terminie: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.  
6. Nadzór nad prowadzeniem konkursu sprawuje powołane przez Organizatora Jury 

konkursowe. 
 
 

§2 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:  
a) jest  Klientem  Organizatora.,  na  podstawie  zawartej  umowy  na  dostawę  wody 

lub odprowadzanie ścieków; 
b) uruchomiła w miesiącu trwania konkursu powiadomienia SMS, e-Fakturę lun podała 

odczyt wodomierza on-line. 
2. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie trwania konkursu  wypełnić formularz 

zgłoszeniowy.  
3. Konkurs nie dotyczy Klientów, którzy w trakcie trwania konkursu zrezygnują z e-Faktury i 

ponownie ją aktywują.  
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w miesiącu: grudzień 2020 r.  
6. Uczestnik w okresie trwania konkursu może do niego przystąpić tylko raz.  
7. Organizator po zakończeniu konkursu w wyniku losowania wyłoni 15 osób w każdej 

kategorii po 5 osób: powiadomienia SMS, e-Faktura, odczyt on-line, które spełnią 
warunki opisane w §2 pkt 1. 

8. Posiadane przez organizatora odczyty on-line oraz zgody na powiadomienia SMS, e-
fakturę również biorą udział w konkursie.  

http://www.wodociagimichalowo.pl/


§3 
 

WYŁONIENIE LAUREATOW I PRZYZNANIE NAGRÓD 
 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych losowani są zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody.  
2. Organizator przyzna nagrody do 15 stycznia 2021 r.  
3. Nagrodami w konkursie będą torby bawełniane z logotypem „WODOCIĄGI 

MICHAŁOWO Wodę piję, zdrowo żyję!” oraz bilety wstępu na basen do Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie „Na Fali Kryta Pływalnia w Michałowie” 

ufundowane przez Organizatora, które zostaną wysłane na adres korespondencyjny 

Uczestnika konkursu posiadany przez Organizatora lub odebrane osobiście przez 

zwycięzcę w Biurze Obsługi Klienta WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO przy ul. Leśnej 1 w 

Michałowie.  
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadna inną formę 

rekompensaty.  
5. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.  
6. Uczestnik może się zrzec prawa do nagrody.  
7. Lista zwycięzców zawierająca nr Klientów zostanie opublikowana na stronie 

konkursowej w ciągu 5 dni od ich wyłonienia.  
 

 

§4 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE - zwanym w skrócie RODO, zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Doradztwa Inwestycyjnego 
Robert Żyliński, z siedzibą w Michałowie, ul. Leśna 1.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Instytucie Doradztwa 
Inwestycyjnego Robert Żyliński: wodociagimichalowo@gmail.com  

3. Pani/Pana dane osobowe, tj. nr Klienta, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, 
przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz 
w związku z wydaniem nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu w jakim 
zostały zebrane.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym podmiotom na 
udokumentowany wniosek.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 


