Regulamin konkursu „Czy wiesz, że …?”
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Świnoujściu
ul. Daszyńskiego 2
72-600 Świnoujście

A. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu „Czy wiesz, że …” jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w
Świnoujściu (dalej: Organizator).
Konkurs przeprowadzony będzie w terminie 12 tygodni, począwszy od 23.11.2017 r., skończywszy do
15.02.2018 r.
W Konkursie przewidziane są nagrody, które funduje Organizator.
B. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników organizatora i ich
najbliższych członków rodzin.
W trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora opublikowanych będzie 12 pytań.
By zakwalifikować się do nagrody, należy prawidłowo odpowiedzieć łącznie na 4 pytania.
Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres logistyka@pec.swinoujscie.pl najpóźniej do dnia
zakończenia Konkursu, podając, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz zawarcie w
wiadomości informacji o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu dla
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Czy wiesz, że …?” zgodnie z ustawą z ustawą z 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o nagrodzie telefonicznie lub e-mailem.
Odbiór nagrody odbywa się osobiście w sekretariacie Organizatora na podstawie podanych danych
(e-mail i nr telefonu) i hasła przekazanego przez PEC.
W Konkursie można uzyskać maksymalnie 3 nagrody, prawidłowo odpowiadając na 3x4 z 12 pytań
konkursowych.
C. Nagrody
Wartość jednej nagrody wynosi nie więcej niż 50 zł.
Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną lub inną rzecz.
D. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Udział w
Konkursie jest równoznaczny z jego akceptacją.
W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
E. Oświadczenie organizatora
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji konkursu „Czy wiesz, że
…?” jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Świnoujściu ul. Daszyńskiego 2, 72-600
Świnoujście. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów i wręczenia im nagród,
a podanie ich jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.

