
REGULAMIN PROMOCJI 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest EkoGłog Sp. z o.o., ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Małopolski – 

„Organizator”. 

2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie korzystania z usługi e-Faktura jako ekologicznej alternatywy 

faktury tradycyjnej –„Promocja”. 

3. Osoba biorąca udział w Promocji – „Uczestnik” 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Odbiorca usług wodociągowo-kanalizacyjnych ) – „Odbiorca”, 

który: 

a) W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. założy poprawnie profil na platformie  

e-Faktura. 

b) Nie zalega z opłatami na rzecz Organizatora.  

c) Jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.  

2. Uczestnikiem Promocji nie może być Odbiorca, który: 

a) Jest pracownikiem Organizatora. 

§ 3 

UPOMINEK 

1. Organizator przewiduje Upominek za udział w Promocji –„Upominek”: 

1 x POWER BANK, którzy w terminie określonym w §2 ust. 1 lit. a) założą profil na platformie e-

Faktura. – wartość Upominku ok 13,00 zł 

2. Uczestnik Promocji, który nabędzie prawo do otrzymania Upominku zostanie powiadomiony poprzez 

maila podanego w usłudze e-Faktura w ciągu 7 dni roboczych od nabycia prawa do Upominku. 

3. Celem potwierdzenia zgody na przyjęcie Upominku, powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć 

pocztą elektroniczną na adres biuro@ekoglog.pl w terminie 14 dni od dnia wysłania powiadomienia, 

pod rygorem utraty prawa do Upominku. 

4. Upominek będzie do odebrania w siedzibie Spółki EkoGłog ul. Towarowa 4a  

w Głogowie Małopolskim w terminie do 30.04.2020 r. w dniach od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:00 do 15:00 w pok. nr 7. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje treść Regulaminu PROMOCJI zamieszczonego na stronie 

internetowej Organizatora oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych 

przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji oraz w związku  

z wydaniem Upominku. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.  

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestnika Promocji: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów 

Małopolski, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000448064 , nr NIP 
5170361395, nr REGON 180934148, (zwany dalej Administratorem). 

2. W sprawie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych: tel.: 17 85 17 485, mail: odo@ekoglog.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Promocji na podstawie art. 6 RODO. 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów powierzenia w celu realizacji 

Promocji przez Administratora, organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również poddane profilowaniu.  
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania Promocji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez odrębne przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
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