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REGULAMIN AKCJI
Wybierz Zawsze 20% taniej i zyskaj bon do sieci sklepów Biedronka
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 20.11.2018 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Wybierz Zawsze 20% taniej i zyskaj bon do sieci sklepów
Biedronka” („Akcja Promocyjna”) jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. („Organizator”) z siedzibą
w Gdańsku, adres: 80-890 Gdańsk, Heweliusza 9, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości:
17. 243.207 PLN, NIP 7811861610, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000378299.

§ 2 .TERMIN, MIEJSCE I CEL AKCJI
1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem poczty email oraz wiadomości sms.
2. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od dnia 21 listopada 2018 roku do dnia 27 listopada 2018
roku.
3. Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie rozpoznawalności marki Organizatora wśród potencjalnych i
obecnych Klientów.

§ 3. UCZESTNICY AKCJI
1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, o których mowa w ust. 2 Regulaminu.
2. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora lub osoby wykonujące na rzecz Organizatora czynności na podstawie umowy
cywilnoprawnej,
b) członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 1) powyżej, przy czym za członków rodziny w rozumieniu
Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych
oraz rodzeństwo małżonka, osób wskazanych w pkt 1) powyżej.
§ 4. ZASADY AKCJI
1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest bon do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 złotych dla osób, które
w dniach 21-27 listopada 2018 skorzystają z oferty Zawsze 20% taniej

2. Zadaniem uczestnika Akcji Promocyjnej jest podpisanie umowy na energię elektryczną lub na energię
elektryczną i gazową w ramach produktu Zawsze 20% Taniej.

3. Nagrodę otrzyma uczestnik, który spełni zadanie wskazane w ust. 2 oraz, który nie skorzystał
z prawa odstąpienia określonego w ustawie o prawach konsumenta.
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4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko jeden raz.
5. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy za pośrednictwem adresu e-mail lub za pośrednictwem wiadomości
sms po nadejściu pierwszego rachunku za energię elektryczną wystawioną z tytułu umowy zawartej z
Organizatorem w ramach produktu Zawsze 20% Taniej.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia Nagrody, jeżeli Uczestnik podał
błędne dane kontaktowe, jeżeli informacja o zmianie danych nie została przekazana Organizatorowi.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator.
2. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora określonych niniejszym
regulaminem, w szczególności przesłania Nagrody.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego
zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
4. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
b) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w
Polityce Prywatności, która znajdują się tutaj: www.fortum.pl/dbamy-o-twoja-prywatnosc.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7. Regulamin Akcji Wybierz Zawsze 20% Taniej i zyskaj bon do sieci sklepów Biedronka dostępny jest na
stronie www.fortum.pl.
8. Organizator zastrzega, że Regulamin oraz warunki uczestnictwa w Akcji mogą ulec zmianie
w każdym czasie, przy czym zmiana ta nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Akcji, na
podstawie dotychczasowego Regulaminu.
9. W kwestiach nieregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2018 roku przez czas trwania Akcji.
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