
Regulamin Konkursu Ekologicznego pt.: 

„Akcja Segregacja!” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne Konkursu 

 

1. Regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs 

Ekologiczny dotyczący segregacji odpadów (zwany dalej Konkursem). 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Feniks Recykling Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie, pod 

nr 20, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653862, posiadająca numer NIP 529 – 181 – 47 – 95, numer 

REGON 366153786, KRS, oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 310 000, 00 (dalej Organizator). 

3. Konkurs przeprowadzany jest w porozumieniu z Lear Corporation Poland II Sp. z o. o.  z siedzibą ul. 

Serdeczna 40, 43 – 100 Tychy, Zakład w Brześciu Kujawskim, Pikutkowo 37 A wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód, 

VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000085748 (dalej Klient), na terenie Klienta i dla jego 

pracowników, którzy znają i przestrzegają zasady segregacji odpadów powstających u Klienta. 

§ 2 

Cel, przedmiot i uczestnicy Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna pracowników i osób/podmiotów współpracujących z Klientem 

szczególnie w zakresie prawidłowej segregacji odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami 

powstającymi u Klienta zgodnie z zasadami u niego obowiązującymi w tym zakresie.  

2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – www.feniks-recykling.eu  należącej do 

Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na 

postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.11.2022 r. i trwa do dnia 07.11.2022 r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony powyżej, 

z przyczyn losowych lub usterek technicznych, na które Organizator nie ma wpływu, o czym poinformuje 

Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.feniks-recykling.eu   

5. Przedmiotem Konkursu Ekologicznego jest wyłonienie Hasła Segregacji odpadów (dalej Hasło), które będzie 

służyło popularyzacji zasad segregacji odpadów, wdrażanych u Klienta oraz kształtowaniu świadomości o 

korzyściach płynących z segregacji odpadów. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie świadczące pracę w czasie trwania Konkursu, 

na rzecz i na terenie zakładów Klienta oraz podmiotów powiązanych z Klientem kapitałowo lub 

organizacyjnie w czasie trwania Konkursu, które zapoznały się z treścią Regulaminu, zaakceptowały jego 

treść i spełniły warunki przewidziane w Regulaminie. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów 

biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz 

członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

 

1. Uczestnik, biorący udział w Konkursie, po otrzymaniu ulotki konkursowej (dalej: Kupon konkursowy) winien 

prawidłowo wypełnić krzyżówkę znajdującą się na Kuponie konkursowym, następnie zaproponować Hasło i 

wypełnić Kupon konkursowy oraz wrzucić go, w oznaczonym terminie do urny znajdującej się w 

wyznaczonym miejscu na terenie Zakładu Klienta – Recepcja Główna Klienta. 

2. Każdy Uczestnik może wypełnić jeden kupon konkursowy i tym samym zaproponować jedno hasło. 

3. Kupony konkursowe wypełnione kilkakrotnie przez tego samego Uczestnika lub wypełnione grupowo tj. jeden 

Kupon konkursowy wypełniony przez kilku Uczestników, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

4. Wypełnione Kupony konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom i przechodzą na własność Organizatora 

Konkursu.  
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5. Wypełnione Kupony konkursowe będą brały udział w konkursie wyłącznie z prawidłowo wypełnioną 

krzyżówką i propozycją Hasła. 

6. Kupony z nierozwiązaną lub błędne rozwiązaną krzyżówką nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.  

7. Prawidłowo wypełniony Kupon konkursowy należy wrzucić do urny znajdującej się w wyznaczonym miejscu 

na terenie Zakładu Klienta - Recepcja Główna Klienta. 

Każdy Kupon konkursowy musi mieć dołączoną metrykę, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu i która 

zawiera następujące dane: 

a) miejsce na HASŁO zachęcające do segregacji odpadów, 

b) treści edukacyjne - w tym krzyżówkę 

c) imię i nazwisko Uczestnika, 

d) Dział, 

e) Telefon i e-mail kontaktowy. 

 

8. Hasła Konkursowe będą przyjmowane w dniu 02.11.2022 r. do dnia 07.11.2022 r., o ile Konkurs nie zostanie 

przedłużony. 

9. Po upływie terminów wskazanych w § 3 ustęp 8 Kupony konkursowe nie będą przyjmowane. 

10. Wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie Kupony konkursowe będą odrzucane i nie będą brały udziału 

w Konkursie.  

11. Organizator i Klient nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy 

zgłoszeniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email 

uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia propozycji Hasła, które uznawane jest powszechnie za 

obraźliwe, nieprzyzwoite, wulgarne, promujące alkohol lub wyroby tytoniowe oraz naruszające przepisy prawa 

lub prawa osób trzecich. 

13. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko zostało umieszczone 

na listach rankingowych (na stronie ww.feniks-recykling.eu) i/lub zostało wykorzystane w inny sposób 

określony w Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Organizator 

zastrzega sobie również prawo do wykorzystania wizerunku Laureatów na firmowych tablicach ogłoszeń 

Klienta oraz w innych publikacjach Organizatora. 

14. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem lub działań 

zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami w 

celu uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i 

wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, Uczestnik 

jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora 

do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu 

oświadcza, iż: 

a) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanego Hasła. 

b) Zgadza się na opublikowanie Hasła na stronie www.feniks-recykling.eu  wraz ze swoim imieniem i 

nazwiskiem w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu oraz jego przekazania do oceny Jury. 

c) W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie nagrodzonego Hasła (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej 

www.feniks-recykling.eu , także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych 

Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie Hasła każdą techniką, w tym m. 

in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także jej rozpowszechnianie poprzez 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, 

wystawie, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie 

na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę̨ redakcyjną i komputerową, jak również na udzielanie 

dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. 

d) Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z jakiekolwiek 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia czyichkolwiek praw poprzez opublikowanie nadesłanego przez 

siebie Hasła, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu 

niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w paragrafie 3 punkt 

15 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 
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e) W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie 

okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, w przypadku ewentualnych 

roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 

wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której 

mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego 

zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

 

§ 4. 

Zasady wyłonienia Zwycięzców Konkursu 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury powołane przez Organizatora. 

2. Spośród prawidłowo wypełnionych i przekazanych Organizatorom - Kuponów konkursowych, Jury 

wybierze najlepszą propozycję Hasła uwzględniając oryginalność pomysłu i atrakcyjność dla Odbiorcy oraz 

zgodność z celem Konkursu. 

3. Wyłonieni przez Jury Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody, zgodnie z § 5 Regulaminu. 

4. Przekazanie nagród nastąpi do 09.11.2022 r. 

5. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie bądź mailowo i poinformuje o 

wygranej oraz uzgodni sposób i termin przekazania nagrody. 

6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, 

jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

8. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach prasowych 

posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie 

wyraża zgodę. 

 

§ 5. 

Nagrody w Konkursie 

 

1. Organizator przyzna jedną nagrody główne dla najlepszych Haseł Konkursowych.  

2. Nagrodą główną jest Oczyszczacz powietrza. 

3. Nagroda jest przypisana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesiona na żadne inne osoby 

trzecie. 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. 

5. Organizator skontaktuje z Uczestnikiem celem przypomnienia o odbiorze nagrody. Brak odpowiedzi ze 

strony Uczestnika i nieodebranie przez niego nagrody do 14 dni roboczych od momentu otrzymania 

informacji o zwycięstwie, skutkuje utratą nagrody przez tego Uczestnika. Nagroda przepada i przechodzi na 

własność Organizatora. 

6. Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem nagroda 

przepada i przechodzi na własność Organizatora. 

8. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu. W każdym przypadku będą to nagrody o nie 

mniejszej wartości od nagród wskazanych w Regulaminie. 

9. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na 

własność Organizatora. 

10. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania 

nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do 

nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora. 

11. Nagrody przyznane w konkursie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

(art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

12. Zwycięzcy konkursu, w momencie przekazania nagrody są zobowiązani podpisać Protokół stanowiący 

załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. Jest to warunek konieczny do otrzymania nagrody. 

 

 

 

 



§ 6 

Prawa autorskie 

 

Organizator Konkursu, z dniem przekazania Kuponu konkursowego, nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa 

autorskie do Hasła zgłoszonego przez Uczestników - Laureatów na następujących polach eksploatacji: 

1. zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, 

2. utrwalania i wytwarzania Hasła wszelkimi technikami, przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj 

zapisu, system i nośnik, 

3. wprowadzanie Hasła do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych, 

4. przeniesienie i utrwalenie w innej dowolnej technice artystycznej (w szczególności drukarskiej, 

fotograficznej itp.), 

5. dokonanie publikacji, 

6. wprowadzenie Hasła do obrotu publicznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

7. publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, 

8. udostępnianie Hasła we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych, 

9. wykorzystania Hasła w następnych konkursach ekologicznych. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na stronie www.feniks-recykling.eu.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

3. We wszystkich przypadkach nieprzewidzianych w Regulaminie decyzję podejmuje Jury. 

4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

5. Uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłane przez Niego Hasło zostało wymyślone osobiście, nie było 

wcześniej publikowane, nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, 

gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do zgłoszonej pracy. 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych ze 

zm. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Klauzula informacyjna (RODO) zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 

dnia 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 

119,str.1).  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. z siedzibą w 

Żukowie 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 000653862, NIP: 5291814795, tel. kontaktowy: 532 142 067, mail 

biuro@feniks-recykling.eu.  

Pana (Pani) dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach dotyczących realizacji Konkursu 

„Akcja Segregacja!”. 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych 

osobowych (nasi współpracownicy i pracownicy), podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu na 

podstawie zawartej z nami umowy (np. podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi księgowe, 

prawne), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, 

podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim 

staną się administratorem danych), Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji Konkursu „Akcja 

Segregacja!”, a po tym czasie zostaną usunięte.  
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3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, dostępu 

do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych. Posiada 

Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia 

ochrony danych osobowych.  

 

4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo 

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem (zgodę można cofnąć papierowo 

wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. Żuków 20 05-825 

Grodzisk Mazowiecki lub elektronicznie na adres: rodo@feniks-recykling.eu ).  

 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - KUPON - ulotka konkursowa; 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika; 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru nagrody; 

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (RODO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 - KUPON - ulotka konkursowa; 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego pt.: „Akcja Segregacja!” – Oświadczenie Uczestnika: 

 

 

………………………, dnia …………………. 

Oświadczenie Uczestnika 

Konkursu pt.: „Akcja Segregacja!” 

którego Organizatorem i fundatorem nagród jest Feniks Recykling Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie, pod nr 20, 05 

– 825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000653862, posiadająca numer NIP 529 – 181 – 47 – 95, numer REGON 366153786, BDO 

000036308, oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 310 000, 00 (dalej Feniks); 

Ja niżej podpisany ………………………...……………, PESEL: …………………., oświadczam, że: 

A. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do Hasła zgłoszonego w 

ramach Konkursu pt.: „Akcja Segregacja!”. 

B. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego Hasła (z prawem sublicencji) bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania 

w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej 

www.feniks-recykling.eu także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, 

w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy każdą techniką, w tym m. in. drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co 

do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie Pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie, publiczne wykonania, wystawienia, 

wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę̨ 

redakcyjną i komputerową oraz wykorzystania do organizacji następnych konkursów ekologicznych jak również 

na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. 

C. Zwalniam Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z jakiekolwiek 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia czyichkolwiek praw poprzez opublikowanie nadesłanego przez siebie 

Hasła, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności 

ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w paragrafie 3 punkt 15 Regulaminu Konkursu 

pt.: „Akcja Segregacja!” ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

D. Nie brałem bezpośredniego udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, nie jestem członkiem Jury, oraz 

członkiem ich rodzin i osobą im najbliższą. 

W przypadku, gdyby którekolwiek z moich oświadczeń, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu oraz w 

Regulaminie Konkursu pt.: „Akcja Segregacja!” okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym i w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszę wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu 

oraz oświadczam, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, 

w sytuacji, o której mowa powyżej, przyjmuję do wiadomości, że będę podlegać dyskwalifikacji z Konkursu i 

zobowiązuję jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

 

 

 …………………………………….. 

   Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego  pt.: „Akcja Segregacja!”  – Protokół odbioru nagrody  

 

 

 

 

Pokwitowanie odbioru nagrody 
 

w Konkursie Ekologicznym pt.: 
„Akcja Segregacja!” 

organizowanym przez Feniks Recykling Sp. z o.o., Ż uko w 20, 05 -825 Grodzisk Mazowiecki  
 

Lp. Nagroda Nazwisko i imię otrzymującego nagrodę 

1  
 

 

 
 
Potwierdzam odbio r nagrody. 
 
 
Podpis odbierającego ………………………………                                     Data ……………………………                                                    
 
  

 
 
  

 
 

…....................................................                        

w imieniu organizatora konkursu             

 

                

 
__________________________________________________________________________________ 

Bank PEKAO S. A., Oddział w Grodzisku Mazowieckim 
18 1240 6348 1111 0010 2481 4510 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego  pt.: „Akcja Segregacja!”  

– Klauzula informacyjna (RODO) 
 

Klauzula informacyjna (RODO) 

zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1). 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie 

20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 000653862, NIP: 5291814795, tel. kontaktowy: 532 142 067, mail biuro@feniks-

recykling.eu. 

Pana (Pani) dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach dotyczących realizacji „Akcja Segregacja!”: 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych 

osobowych (nasi współpracownicy i pracownicy), podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu na 

podstawie zawartej z nami umowy (np. podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi księgowe, 

prawne), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, 

podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim 

staną się administratorem danych), Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji Konkursu pt.:„Akcja 

Segregacja!”, a po tym czasie zostaną usunięte. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia 

danych. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. 

4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo 

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem (zgodę można cofnąć papierowo wysyłając 

oświadczenie o cofnięciu zgody na adres FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. Żuków 20, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki lub elektronicznie na adres: rodo@feniks-recykling.eu ). 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

 

 

 


