
REGULAMIN KONKURSU 

„Oszczędzaj naturę, uruchom e-Fakturę” 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Oszczędzaj naturę, uruchom e-Fakturę”. 
2. Organizatorem konkursu jest Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  

(zwana dalej „Organizatorem”)  z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 
Legnica. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie: 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r. wyłącznie 
w Internecie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursowej 
www.lpwiksa.pl. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W 
KONKURSIE 

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

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: 

a) jest Klientem Organizatora, na podstawie zawartej umowy o dostarczanie wody i/lub 
odprowadzanie ścieków; 

b) nie jest pracownikiem Organizatora; 
c) nie uruchomiła dotychczas e-Faktury; 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą spełnić następujące kryteria: 

a) posiadać konto w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta Organizatora lub uruchomić 

je w trakcie trwania konkursu, 

b) uruchomić w czasie trwania konkursu e-Fakturę, 

c) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej konkursu pod 

adresem: www.lpwiksa.pl 

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

i ponownie ją aktywują. 

§3 

WYŁONIENIE LAUREATÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych Organizator nagrodzi trzech uczestników, którzy 
zarejestrują swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy jako 50, 200 i 500 uczestnik 
według kolejności wpływu zgłoszeń oraz spełnią wszystkie warunki opisane w §2. 

2. Lista osób nagrodzonych, zawierająca wyłącznie nr Klienta użyty do rejestracji na 
platformie eBOK, zostanie opublikowana na stronie konkursowej w ciągu 5 dni od dnia 
zakończenia konkursu. Ponadto laureaci zostaną poinformowani o otrzymaniu nagrody 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu 
zgłoszeniowym, w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. 

3. Nagrodami w konkursie będą trzy laptopy HP 255 8G ufundowane przez Organizatora, 

które zostaną odebrane osobiście przez osoby nagrodzone w Biurze Obsługi Klienta 

Organizatora, przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy. 



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

rekompensaty. 

5. Warunkiem wydania nagrody jest brak zaległości w płatnościach wobec Organizatora. 

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

7. Uczestnik może się zrzec prawa do nagrody. 

8. Termin odbioru nagrody to 30 dni od daty zakończenia konkursu.  

 
§4 
 

KLAUZULA DLA UCZESTNIKÓW I LAUREATÓW KONKURSÓW 
 

Szanowni Państwo, 

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p.1-88, dalej RODO), 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka Akcyjna, informuje Państwa, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 1, kod pocztowy 59-
220, adres e-mail: sekretariat@lpwiksa.com.pl, tel. 76 85 54 701, zwany dalej LPWiK S.A., 
reprezentowana przez Prezesa Zarządu, dalej Administrator. 

2. W LPWiK S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z 
którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. 
Nowodworska 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: IODO@lpwiksa.pl. 

3. Dane jakie przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie to: imię i nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu, numer klienta oraz w przypadku laureatów dodatkowo 
wizerunek oraz numer PESEL i adres zamieszkania. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie: 

• Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przy zgłoszeniu 
uczestnictwa w konkursie [art. 6 ust. 1 lit a) RODO], 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów LPWiK S.A. 
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w postaci weryfikacji tożsamości i umożliwienia wzięcia 
udziału w konkursie (spełnienie warunków konkursu), prowadzenia działań 
marketingowych przez opublikowanie na oficjalnej stronie LPWiK S.A. fotografii z 
wręczenia nagród laureatom, archiwizację dokumentów, ustaleniu i dochodzenia praw 
lub obrony przed roszczeniami, 

• w przypadku laureatów - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] w związku z rozliczeniami podatkowymi 
przyznanych nagród. 

5. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres trwania konkursu (do 
momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród). Czas ten może być skrócony w 
przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.  
W przypadku laureatów okres przetwarzania danych osobowych wyniesie 6 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym przyznano nagrodę. 

6. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 
przetwarzania, 
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b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 
nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem), 
g) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych, 
Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez 
kontakt z LPWiK S.A. (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”) 
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt h) może odbywać się poprzez uprzednie 
pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

7. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom 
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi 
techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów 
internetowych), partnerzy obsługi prawnej, operatorzy pocztowi.  

8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zgłoszenia udziału w 
konkursie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową uczestnictwa. 

 


