Regulamin Konkursu
„Pieniądze lecą z nieba”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące
się pod opieką lub kuratelą.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pieniądze lecą
z nieba” (zwanego dalej Konkursem), jest Agencja
Reklamowa CzART Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, , wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000003536, NIP:
8971346395, REGON 93092894300000, wysokość
kapitału zakładowego: 260000,00 złotych (zwana dalej
Organizatorem).
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod
adresem: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000270491, posiadającą NIP:
6762337735, REGON: 120378027, wysokość kapitału
zakładowego: 479.029.800,00 zł, (zwany dalej
Zlecającym lub TAURON).
3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym
regulaminem i podlegać będzie przepisom prawa
polskiego. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne
Organizatora w rozumieniu przepisów art. 919
i następnych kodeksu cywilnego.
4. Konkurs trwa od dnia 1.10.2021 do dnia 30.03.2022
i jest podzielony na etapy:
a. Wypełnienie formularza sprzedażowego na tauron.
pl/konkurs i wykonanie zadania konkursowego
na tauron.pl/konkurs lub tauron.pl/wygraj –
od 1.10.2021 do 30.11.2021
b. Zakup fotowoltaiki od TAURONA lub Partnerów
TAURONA przez Uczestników Konkursu – do
31.01.2022 (lista Partnerów TAURONA dostępna
jest pod adresem: tauron.pl/partnerzy)
c. Rozstrzygnięcie
Konkursu
–
wyłonienie
5 Zwycięzców i ogłoszenie listy Zwycięzców przez
Organizatora na tauron.pl/laureaci – do 28.02.2022
d. Przekazanie Nagród Zwycięzcom – do 31.03.2022
pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków
odbioru Nagrody (warunki odbioru Nagrody opisane
są w Rozdziale IV niniejszego regulaminu)
5. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane w terminie
od 1.10.2021 do 30.11.2021 i w tym czasie można
dołączyć do Konkursu.
6. Z Konkursu wyłączone są osoby zatrudnione przez
Organizatora, Zlecającego, a także członkowie
ich najbliższej rodziny, przez których rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Z zastrzeżeniem pkt. 6 Rozdziału I regulaminu
w Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia
osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej „Uczestnikiem”),
która w okresie trwania konkursu:
a. Wypełni formularz sprzedażowy pod adresem
tauron.pl/konkurs w terminie od 1.10.2021 do
30.11.2021
b. Wykona
zadanie
konkursowe
(Odpowiedź
Konkursowa), czyli dokończy zdanie:
Wybieram energię słoneczną, ponieważ…
Odpowiedź Konkursową możną udzielić na
formularzu sprzedażowym pod adresem tauron.pl/
konkurs lub na formularzu zapasowym pod adresem
tauron.pl/wygraj w terminie od 1.10.2021 do
30.11.2021. Formularz sprzedażowy na tauron.pl/
konkurs umożliwia złożenie leada (czyli zamówienie
fotowoltaiki i kontaktu z doradcą) i udzielenie
Odpowiedzi Konkursowej. Jeśli Uczestnik wypełni
formularz sprzedażowy, ale nie udzieli Odpowiedzi
Konkursowej na formularzu sprzedażowym będzie
mógł to zrobić na formularzu zapasowym na tauron.
pl/wygraj. Link do formularza zapasowego wraz
z instrukcją konkursową zostanie opublikowany na
stronie internetowej, która wyświetli się zaraz po
wysłaniu formularza sprzedażowego (na tzw. thank
you page).
Jeśli
Uczestnik
skorzysta
z
formularza
zapasowego na tauron.pl/wygraj musi w nim
podać takie same dane osobowe jak na formularzu
sprzedażowym tj. imię, nazwisko, adres e-mail
oraz numer telefonu, które muszą być zgodne
na obu formularzach. Jeśli Uczestnik poda
różne dane na obu formularzach nie zostanie
zakwalifikowany do udziału w Konkursie.
c. Zawrze umowę o wykonanie instalacji fotowoltaicznej
z TAURON lub Partnerem TAURONA w terminie od
1.10.2021 do 31.01.2022, po uprzednim wypełnieniu
formularza sprzedażowego na tauron.pl/konkurs
i wysyłaniu Odpowiedzi Konkursowej zgodnie
z ppkt. a) i b) powyżej. Zawarcie umowy o wykonanie
instalacji fotowoltaicznej jest niezbędnym warunkiem
do uczestnictwa w Konkursie.
d. Zaakceptuje niniejszy regulamin, a akceptacja
regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgód
poniższej treści:
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2.

3.

4.
5.
6.

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. następujących
danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, adres w celu informowania mnie
o ofertach TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz
o ofertach partnerów TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
dotyczących rozwiązań w zakresie fotowoltaiki
i kierowania do mnie informacji marketingowej
dotyczącej wybranych dla mnie ofert.
• Zgoda na otrzymywanie informacji - telefon od
TAURONA:
Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. za pośrednictwem
telefonu (zarówno w formie połączeń głosowych,
jak i wiadomości SMS oraz MMS) i nawiązywanie
tego kontaktu za pomocą automatycznych
systemów wywołujących tj. działających bez
udziału człowieka, w celu informowania mnie
o ofertach TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz
o ofertach partnerów TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
dotyczących rozwiązań w zakresie fotowoltaiki.
• Zgoda na otrzymywanie informacji - e-mail od
TAURONA:
Wyrażam zgodę TAURON Sprzedaż sp. z o.o. na
informowanie mnie o ofertach TAURON Sprzedaż
sp. z o.o. oraz o ofertach partnerów TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. dotyczących rozwiązań
w zakresie fotowoltaiki za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w postaci poczty
elektronicznej lub komunikatorów internetowych,
w tym przesyłanie tych wiadomości e-mail
lub komunikatów automatycznie, za pomocą
systemów działających bez udziału człowieka.
Nagroda przyznawana jest w odniesieniu do danej
umowy o wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Niezależnie od ilości Uczestników Konkursu
zgłaszających swój udział w oparciu o tę samą umowę
o wykonanie instalacji fotowoltaicznej Nagroda może
zostać przyznana wyłącznie jednej z tych osób.
Wypełnienie
formularza
sprzedażowego
i wysłanie Odpowiedzi Konkursowej przez formularz
sprzedażowy na tauron.pl/konkurs lub zapasowy
na tauron.pl/wygraj jest równoznaczne z wysłaniem
zgłoszenia udziału w Konkursie. Możliwe jest
ponowne wypełnienie formularza i wysyłanie kolejnej
Odpowiedzi Konkursowej, ale tylko Odpowiedź
Konkursowa wysłana jako pierwsza (z najwcześniejszą
datą wysłania) będzie oceniana podczas wyboru
Zwycięzców. Pozostałe Odpowiedzi nie zostaną wzięte
pod uwagę.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje
się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za
pośrednictwem
formularza
sprzedażowego
i zapasowego treści o charakterze bezprawnym.
Dostęp do formularza sprzedażowego na tauron.pl/
konkurs i zapasowego na tauron.pl/wygraj wymaga
dostępu do sieci Internet. Za dostęp do sieci Internet
operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może

pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne,
przerwy działania formularzy, ich przeciążenie i inne
nieprzewidziane przypadki. Uczestnik przystępując do
Konkursu akceptuje zasady działania formularzy.
III. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie, jeśli
spełni warunki uczestnictwa wskazane w Rozdziale II
regulaminu.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że
Odpowiedź Konkursowa jest jego własnego autorstwa
i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich
oraz że nie mają miejsca żadne inne okoliczności,
które mogłyby narazić Organizatora lub TAURON
na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu
wykorzystania Odpowiedzi Konkursowej. Organizator
zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia
na każdym etapie, w razie uzyskania informacji
o możliwym naruszeniu przez Uczestnika postanowień
niniejszego regulaminu, w szczególności w razie
naruszenia praw osób trzecich lub podejrzenia, że
Odpowiedź Konkursowa została podrobiona lub nie
jest autorskim pomysłem Uczestnika Konkursu.
3. W związku z tym, że Odpowiedź Konkursowa może
być zakwalifikowana jako utwór w rozumieniu art. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
to zgłaszając Odpowiedź Konkursową do Konkursu
Uczestnik oświadcza, że jest jego autorstwa,
a Odpowiedź Konkursowa nie jest zapożyczona od
osób trzecich oraz nie narusza praw autorskich osób
trzecich.
4. W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi
Konkursowe, które:
a. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy
w
prawie
polskim
i
międzynarodowym,
w tym zawierają treści o charakterze bezprawnym,
nieprzyzwoitym, naruszającym dobre obyczaje lub
wulgarnym,
b. zawierają treści reklamowe lub inne treści
o charakterze komercyjnym,
c. naruszają prawa osób trzecich, prawa patentowe,
autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa
własności intelektualnej,
d. nie dotyczą w całości lub części przedmiotu
Konkursu,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem,
w szczególności Uczestników, którzy:
a. podejmują działania z wykorzystaniem danych osób
trzecich;
b. podają fikcyjne dane;
c. nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa
wskazanych w regulaminie.
6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie
jednocześnie upoważnia Organizatora i TAURON do
bezpłatnego, bezwarunkowego i bezterminowego
publikowania i korzystania z przesłanej Odpowiedzi
Konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
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wystawienie,
wyświetlenie,
odtworzenie
oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczególności telewizji, Internecie
i mediach społecznościowych, w tym w celach
marketingowych. Publikowanie i korzystanie, o którym
mowa powyżej nie będzie obejmowało danych
osobowych Uczestnika.

3.

4.

IV. NAGRODY
1. Organizator przewidział w Konkursie Nagrody
pieniężne: 5 nagród po 10 000 zł wraz z dodatkową
kwotą pieniężną w wysokości 1111 zł, czyli nagrody
główne o łącznej wartości 11.111 zł każda Łącznie
zostanie wybranych 5 Zwycięzców, a łączna pula
nagród wynosi 55.555 zł.
2. Nagrody pieniężne w wysokości 11.111 zł dla każdego
Zwycięzcy (z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI
niniejszego regulaminu) zostaną przekazane w formie
przelewu na rachunki bankowe Zwycięzców. Nagrody
zostaną przekazane na podane przez Zwycięzców
numery kont bankowych, nie później niż w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Organizatora od
Zwycięzcy numeru konta, na który ma być przelana
Nagroda pod warunkiem spełnienia wszystkich
warunków wymienionych w pkt. 3 poniżej.
3. Warunkiem przekazania Nagrody w Konkursie jest:
a. przesłanie Organizatorowi drogą pocztową na
adres siedziby tj. Agencja Reklamowa CzART ul.
Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, uzupełnionego
i podpisanego osobiście kwestionariusza, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
w terminie do 14 dni kalendarzowych od
ogłoszenia wyników. Na podstawie uzupełnionego
kwestionariusza Organizator wykona przelew
Nagrody na konto Zwycięzcy, które Zwycięzca podał
w kwestionariuszu.
b. terminowe wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań
finansowych wobec sprzedawcy fotowoltaiki, tj.
TAURONA lub Partnera TAURONA określonych
w umowie o wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Dopiero po zaksięgowaniu pełnej kwoty wynikającej
z tej umowy oraz w terminie określonym w umowie
Organizator przeleje Zwycięzcy Nagrodę.

5.

6.
7.
8.

V. TRYB WYŁONIENIA NAGRODZONYCH
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Komisja działa kolegialnie.
2. Zwycięzcy Nagród zostaną wyłonieni po dniu
31.01.2022. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną
ogłoszone do dnia 28.02.2022. Lista Zwycięzców
zostanie opublikowana na stronie tauron.pl/
laureaci. Link do tej strony wraz z informacją, kiedy
zostanie opublikowana lista Zwycięzców zostanie
udostępniony na stronie www (tzw. thank you page),
która wyświetli się zaraz po wypełnieniu formularza
sprzedażowego lub formularza zapasowego, czyli na
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etapie zgłoszeń konkursowych. Dodatkowo informacja
o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z linkiem tauron.pl/
laureaci zostanie opublikowana na stronie tauron.pl/
dla-domu/urządzenia/fotowoltaika.
Po zakończeniu konkursu wyłonionych zostanie łącznie
5 Zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę pieniężną –
po 11 000 zł każdy ze Zwycięzców z zastrzeżeniem
postanowień Rozdziału IV i VI niniejszego regulaminu.
Zwycięzca
Konkursu
zostanie
poinformowany
o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail wskazany w formularzu sprzedażowym
lub zapasowym oraz telefonicznie pod numerem
wskazanym w formularzu sprzedażowym lub
zapasowym.
Komisja podejmuje swobodną decyzję w zakresie
oceny Odpowiedzi Konkursowych i przyznania nagród,
kierując się poniższymi kryteriami:
a. oryginalność,
b. kreatywność,
Do kompetencji Komisji należeć będzie również
rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu
reklamacji.
Posiedzenia Komisji są niejawne.
Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku
otrzymania nagrody, w zamian za tę nagrodę,
przenosi na TAURON, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie
do utworu, tj. Odpowiedzi Konkursowej. Przeniesienie
praw autorskich zachodzi na wszystkich znanych
w dniu wydania nagrody polach eksploatacji
w szczególności: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną
techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką
cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu,
tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie w sieci
Internet (w tym na portalach społecznościowych),
wprowadzenie do pamięci komputera bez względu
na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie
Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach
wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach
i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych,
magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne
udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie
do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również
zgodę na przeniesienie przez TAURON tych praw do
Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na
dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na
wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia
utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia),
na co Uczestnik wyraża zgodę i udziela TAURON
upoważnienia do wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych. TAURON nabywa te prawa
z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody na podstawie
art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi, poza
przyznaną nagrodą, nie przysługuje wynagrodzenie za
korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi

Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji, za
wykonywanie praw zależnych lub za niewykonywanie
przez Uczestnika autorskich praw osobistych.
VI. OBOWIĄZEK PODATKOWY
1. Nagrody wymienione w Rozdziale IV pkt. 1 podlegają
zryczałtowanemu podatkowi z tytułu nagród zgodnie
z postanowieniami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%
nagrody.
2. Mając na uwadze postanowienia pkt. 1 powyżej
część nagrody pieniężnej zostanie pobrana przez
Organizatora jako płatnika na pokrycie 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród
i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej
wartości nagrody oznacza, że ta część nagrody nie
będzie wydawana Zwycięzcy.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia
oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
4. Organizator informuje, że wydanie nagrody jest
uzależnione od przekazania Organizatorowi przez
Zwycięzcę Konkursu podpisanego stosownego
kwestionariusza (zał. nr 1 do Regulaminu).

4.

5.

6.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TAURON

7.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
pod adresem: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000270491,
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
Uczestnicy mogą się skontaktować pisząc na ts.iod@
tauron.pl lub na adres korespondencyjny IOD TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
3. Dane osobowe Uczestników będziemy przetwarzali
w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu na podstawie wyrażonej
zgody i akceptacji niniejszego regulaminu, (art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia) – w każdym wypadku
do czasu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż
przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia;
b. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszczeniami – przez czas
trwania postępowań i okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6
ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego
interesu administratora w postaci dochodzenia
roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi
z udziałem w Konkursie.).
c. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania
obowiązków prawnych, przez okres wynikający
z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6

8.

9.
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ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku
nałożonego przepisami prawa];
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).
Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody
na udział w Konkursie w dowolnym momencie bez
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu jej wycofania, z zastrzeżeniem, że wycofanie
zgody oznacza zrezygnowanie z udziału w Konkursie.
Jeżeli Uczestnik będzie chciał odwołać zgodę na
udział w Konkursie powinien zrobić to drogą mailową
na adres: tauron-konkurs@czart.pl
W związku z tym, że będziemy przetwarzać dane
osobowe, Uczestnikom przysługują następujące
prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu.
Jeśli
Uczestnicy
będą
chcieli
skorzystać
z przysługujących praw mogą się z nami skontaktować
pisząc na adres e-mail: tauron-konkurs@czart.pl
Jeśli
Uczestnicy
zdecydują
się
skorzystać
z przysługujących praw, udzielimy odpowiedzi
odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż
w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od
Uczestnika żądanie
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli Uczestnicy uważają, że przetwarzając dane
osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje im
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o zamiarze przekazywania danych poza
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane
poza EOG. Sytuacja taka może mieć
miejsce
w związku ze zlecaniem wykonania określonych
usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza
EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. 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 Uczestnicy
mogą zażądać dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię
tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich
udostępnienia kontaktując się w sposób wskazany
w niniejszej informacji.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie.
11. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych
Uczestników są:
• Agencja Reklamowa „CZaRT” Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 19
• TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne
i świadczące usługi IT,
• podmioty, które wspomagają nas w obsłudze
korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,
• podmioty, które świadczą nam usługi doradcze,
konsultacyjne,
audytowe,
pomoc
prawną,
podatkową, rachunkową, agencje badawcze
i marketingowe,
• podmioty, które świadczą usługi archiwizacji
dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji
celów przetwarzania danych osobowych Uczestników.

6. Osoba które dane są przetwarzane ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej
osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i odbioru
nagrody.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób polegający na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
9. Z Administratorem można skontaktować się, m.in.
w celu skorzystania ze swoich uprawnień, pod adresem
email: tauron-konkurs@czart.pl
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
CZART
1. Administratorem danych osobowych w zakresie
obowiązku podatkowego i przekazania Nagród
pieniężnych jest Agencja Reklamowa CzART Sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19,
53-609 Wrocław, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS
0000003536.
2. Dane
osobowe
będą
przetwarzane
przez
Administratora zgodnie z rozporządzeniem o ochronie
danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej
RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa w celach związanych z realizacją
praw i obowiązków wynikających z organizacji
i przeprowadzania konkursów, co może wiązać
się z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora również jako
podmiot
przetwarzający.
Podstawą
prawną
przetwarzania danych osobowych w zakresie
uczestnictwa w konkursie jest art. 6 ust.1 pkt c
RODO w zw. z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom
innym niż Urząd Skarbowy w związku z realizacją 
wskazanych celów. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzanie dla celów
podatkowo księgowych zgodnie z ordynacją
podatkową, ustawą o rachunkowości.
5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo
żądania od Administratora dostępu do swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonych
w rozporządzeniu RODO, prawo wniesienia
sprzeciwu.
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1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu
przeprowadzenia Konkursu w terminie 7 dni od
ogłoszenia jego wyników. Reklamacje wniesione po
upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie
elektronicznie na adres tauron-konkurs@czart.pl.
3. Reklamacja winna zawierać dokładne dane
reklamującego (imię, nazwisko reklamującego, adres
do korespondencji, przyczynę reklamacji oraz żądanie,
jakiego domaga się reklamujący).
4. Reklamacje zgłoszone w inny sposób niż określony
w pkt. 2 lub nie spełniające wymagań określonych
w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku
rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail
w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na
adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niepoprawne podanie przez reklamującego swoich
danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do
reklamacji.
7. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje możliwości
rozdania Nagród.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po
stronie Uczestnika problemy techniczne utrudniające
lub uniemożliwiające udział w Konkursie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają
charakter wyłącznie informacyjny.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków
z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie
internetowej
www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/
fotowoltaika oraz w siedzibie Organizatora, tj. spółki
Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza,
że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
w regulaminie oraz potwierdza, że spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7. Naruszenie
przez
Uczestnika
któregokolwiek
z postanowień regulaminu, a w szczególności
niepodanie
danych,
podanie
nieprawdziwych
danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych
oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku
z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora
do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje
utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia
innych wymagań przewidzianych postanowieniami
niniejszego regulaminu.
8. Organizator uprawniony jest do jednostronnej
zmiany regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły
wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa
mających zastosowanie do świadczenia usług drogą
elektroniczną, akcji promocyjnych lub konkursów, (c)
omyłek i błędów pisarskich w regulaminie, (d) zmiany
zasad przeprowadzania Konkursu, z zastrzeżeniem,
że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już
przystąpili do Konkursu, ani nie mogą prowadzić do
pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.
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Załącznik nr 1
Kwestionariusz Zwycięzcy
w Konkursie „Pieniądze lecą z nieba”
Nagroda: 10 000 zł
Dane Zwycięzcy Konkursu:
Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu: ...............................................................................................................................
Adres zamieszkania: .........................................................................................................................................................
Numer telefonu komórkowego: .........................................................................................................................................
Pesel: ……………..............................................................................................................................................…………..
Numer konta, na który ma być przelana Nagroda: .............................................................................................................
Oświadczenie laureata konkursu:

zgodę na przeniesienie przez TAURON tych praw do
Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na
dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na
wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia
utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia),
na co Uczestnik wyraża zgodę i udziela TAURON
upoważnienia do wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych. TAURON nabywa te prawa
z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody na podstawie
art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi, poza
przyznaną nagrodą, nie przysługuje wynagrodzenie za
korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi
Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji, za
wykonywanie praw zależnych lub za niewykonywanie
przez Uczestnika autorskich praw osobistych.
5. Jednocześnie nagrodę pieniężną w kwocie … zł
przeznaczam na pokrycie zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych przez Organizatora
konkursu (zgodnie z postanowieniami Regulaminu
konkursu „Pieniądze lecą z nieba”).
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 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 w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, w tym odebrania przeze mnie nagrody
w Konkursie, jak również oświadczam, iż zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu moich danych
osobowych zawartą w Regulaminie Konkursu.

1. Oświadczam, że nie jestem osobą zatrudnioną przez
Organizatora, a także członkiem najbliższej rodziny
osoby zatrudnionej przez Organizatora.
2. Akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu pod
nazwą  „Pieniące lecą z nieba”, zamieszczonego pod
adresem: tauron.pl/konkurs, tauron.pl/wygraj i tauron.
pl/dla-domu/urzadzenia/fotowoltaika.
3. Oświadczam, że jestem wyłącznym twórcą Odpowiedzi
Konkursowej i że przysługują mi do niej nieograniczone
osobiste i majątkowe prawa autorskie, w tym prawa
zależne, a także że Odpowiedź Konkursowa nie
narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień
jakiejkolwiek osoby, jest wolna od niedozwolonych
zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne
okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub
TAURON na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
4. Godzę się również i oświadczam, że w momencie
odebrania przeze mnie Nagrody, w zamian za tę
nagrodę, przenoszę na TAURON, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa
autorskie do utworu, tj. Odpowiedzi Konkursowej.
Przeniesienie praw autorskich zachodzi na wszystkich
znanych w dniu wydania Nagrody polach eksploatacji
w szczególności: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną
techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką
cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu,
tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie w sieci
Internet (w tym na portalach społecznościowych),
wprowadzenie do pamięci komputera bez względu
na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie
Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach
wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach
i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych,
magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne
udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie
do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również

Kwestionariusz zostanie przesłany Zwycięzcom
Konkursu drogą mailową. Kwestionariusz, uzupełniony
i podpisany przez Zwycięzcę Konkursu, należy
przesłać na adres korespondencyjny Organizatora, tj.
Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław
Przekazanie
Organizatorowi
podpisanego
oryginału
niniejszego
kwestionariusza
jest
niezbędne do wydania Nagrody.
………………………....…………………………………...
Miejscowość, data i czytelny podpis
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