
REGULAMIN AKCJI SADZENIA DRZEW. 

 

Klikając w ,,Wchodzę w to!’’ akceptujesz Regulamin Akcji. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja sadzenia drzew ,,#LasFortum” (dalej jako „Akcja”) organizowana jest przez Fortum 

Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Antoniego Słonimskiego 

1A, 50-304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 33402, NIP 118-16-06-457, o kapitale zakładowym 

w wysokości 331 197 500,00 zł (dalej jako „Organizator”). 

2. Sadzenie lasu wymienionego w § 2 pkt. 7 odbędzie się we współpracy z Dotlenieni.org (dalej 

jako ,,Partner’’). 

3. Akcja ma na celu wzmacnianie wrażliwości na zmiany klimatyczne oraz promowanie 

różnorodnych działań proekologicznych w szczególności sadzenia drzew w miastach i na ich 

obrzeżach, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, pozwala na utrzymanie niższej 

temperatury otoczenia oraz na absorbcję produkowanego dwutlenku węgla. 

§ 2 ZASADY AKCJI 

1. Akcja jest bezpłatna i trwa od 13.07.2020 do wyczerpania dostępnych wirtualnych sadzonek. 

2. Do akcji może przystąpić każdy (dalej jako ,,Uczestnik’’): 

a. Uczestnik nie musi być klientem Fortum, ani korzystać z usług od Fortum. 

b. Aby przystąpić należy pobrać aplikację mobilną Moje Fortum (lub zaktualizować 

aplikację do najnowszej wersji) ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie 

postępować zgodnie z zawartymi w aplikacji instrukcjami. 

3. Zasady korzystania z Aplikacji Moje Fortum określa odrębny Regulamin Aplikacji Mobilnej 

Moje Fortum. 

4. Przystępując do akcji sadzisz wirtualne drzewo. Jedna wirtualna sadzonka posadzona przez 

uczestnika przekłada się na jedno posadzone przez Fortum realne drzewo. 

5. Liczba drzew do posadzenia w akcji jest ograniczona i wynosi 5000. 

6. Ilość osób, która przystąpiła do akcji, czyli ilość posadzonych wirtualnych drzew, będzie 

publikowana w aplikacji Moje Fortum. 

7. Po zakończeniu zbierania wirtualnych drzew Organizator we współpracy z Partnerem, 

zorganizuje zasadzenie 1 ha (5000 sadzonek) lasu na ustalonym terenie. 

8. Dokładna data oraz miejsce nasadzenia będą przekazane do wiadomości Uczestników 

i wszystkich zainteresowanych na profilu Fortum Polska na FB https://pl-

pl.facebook.com/FortumPolska. 

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W Grupie Fortum dane osobowe oraz przejrzystość komunikacji stanowią priorytet. 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz 

z wdrożoną w naszej organizacji Polityką prywatności znajdującą się pod adresem: 

https://www.fortum.pl/nowa-polityka-prywatnosci. 
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§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.fortum.pl/regulaminy przez cały czas trwania Akcji oraz 14 dni od jej 

zakończenia, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wystąpi awaria lub przerwa w działaniu tej 

strony internetowej. Regulamin jest także dostępny w siedzibie Organizatora. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji. 

3. Organizator jest uprawniony w każdym czasie do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

https://www.fortum.pl/regulaminy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych 

podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci 

komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego 

lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych 

na niego Regulaminem. 

5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

7. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres las@fortum.com. 
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