Regulamin Konkursu
„5479 WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC”
1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu „5479 WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” jest firma SOLTEC
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, 03-310 Warszawa,
ulica Staniewicka 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000789029, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242567894,
REGON: 140455462 nazywana dalej Organizatorem.
2. Uczestnicy
2.1. Udział w konkursie może wziąć każdy podmiot instalujący instalacje fotowoltaiczne,
zarejestrowany na platformie zakupowej Soltec.pl w momencie dokonania zgłoszenia,
zamieszkały/posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18
lat (w przypadku osób fizycznych) - zwany dalej Uczestnikiem, który w terminie
obowiązywania konkursu wykona i udostępni na Facebooku, w komentarzu pod postem
konkursowym, na Instagramie lub prześle drogą mailową zdjęcie instalacji fotowoltaicznej
z motywem wschodzącego lub zachodzącego słońca, a dodatkowo będzie dysponował fakturą
VAT za moduły fotowoltaiczne lub inwerter zakupione przez siebie za pośrednictwem
platformy zakupowej Soltec.pl, wystawioną w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 r., a datą
przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.
Uczestnik może wziąć udział w konkursie samodzielnie lub łącznie z Właścicielem instalacji
fotowoltaicznej przedstawionej na zdjęciu, zamieszkałym/posiadającym siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat (w przypadku osób fizycznych) - zwanym
dalej Właścicielem Instalacji.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani współpracownicy
Organizatora zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, o świadczenie usług itp. oraz
członkowie ich rodzin, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także
osoba pozostająca z nimi we wspólnym pożyciu.
3. Czas trwania konkursu:
3.1. Uczestnicy mogą udostępniać zdjęcia w okresie: od 30.07.2021 r. do 30.09.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11.10.2021 r.
4. Zasięg terytorialny
4.1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Cel konkursu
5.1. Celem konkursu jest wyłonienie Uczestników którzy zrealizowali zakupy na platformie
zakupowej Soltec.pl (a w przypadku nagrody głównej, także Właściciela Instalacji
przedstawionej na zdjęciu) i udostępnili za pośrednictwem portalu Facebook, Instagram lub
przesłali drogą mailową najciekawsze zdjęcia przedstawiające instalację fotowoltaiczną na tle
wschodu lub zachodu słońca, przy czym kryteriami oceny będą zgodność pracy z zadaniem
konkursowym, atrakcyjność zdjęcia i przedstawionej na nim instalacji fotowoltaicznej. Prace
muszą zostać zgłoszone w terminie obowiązywania konkursu tj. od 30.07.2021 do 30.09.2021
r.
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6. Zgłoszenia do konkursu
6.1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie następujących warunków:
i.

Udostępnienie przez Uczestnika zdjęcia przedstawiającego instalację fotowoltaiczną z
motywem wschodu lub zachodu słońca, za pomocą jednej z platform:
a. w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook (z konta
Uczestnika, bądź też konta osoby uprawnionej do działania w imieniu
Uczestnika),
b. na Instagramie (z konta Uczestnika, bądź też konta osoby uprawnionej do
działania w imieniu Uczestnika),
c. bądź przesłanie drogą mailową (na adres: konkurs@soltec.pl) z dopiskiem
KONKURS (z adresu mailowego Uczestnika, bądź też z adresu osoby
uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika).

ii.

Każda publikacja w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook oraz
na Instagramie powinna zostać opatrzona opisem zawierającym: hasztagi,
#15LatSoltec, oznaczenie profilu @Soltec_pv, jak również, w przypadku, gdy zdjęcie
jest udostępniane z konta osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, imię i
nazwisko lub firmę Uczestnika.

iii.

W przypadku, gdy zdjęcie jest przesyłane drogą mailową, wiadomość powinna
zawierać imię i nazwisko lub firmę Uczestnika.

iv.

Zdjęcie może zostać wykonane i udostępnione/przesłane jedynie przez Uczestnika, tj.
podmiot instalujący instalacje fotowoltaiczne, zarejestrowany na platformie zakupowej
Soltec.pl w momencie udostępnienia/przesłania zdjęcia (bądź też przez osobę
uprawnioną do działania w imieniu Uczestnika) – samodzielnie lub łącznie z
Właścicielem Instalacji (tj. Właściciel Instalacji może wziąć udział w konkursie jedynie
łącznie z Uczestnikiem).

v.

Posiadanie przez Uczestnika faktury VAT na moduły fotowoltaiczne lub inwerter
zakupione za pośrednictwem platformy zakupowej Soltec.pl., wystawionej w okresie
pomiędzy 1 stycznia 2021 r., a datą przystąpienia przez Uczestnika do konkursu (tzn.
do dnia udostępnienia/przesłania zdjęcia przez Uczestnika włącznie).

6.2. Każdy Uczestnik może udostępnić lub przesłać dowolną ilość zdjęć, jednak nie większą
niż liczba posiadanych faktur VAT poświadczających dokonanie zakupów modułów
fotowoltaicznych lub inwertera za pośrednictwem platformy zakupowej Soltec.pl,
wystawionych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 r., a datą przystąpienia przez Uczestnika do
konkursu. Jedna faktura VAT może odpowiadać tylko jednemu przesłanemu zdjęciu.
6.3. Prace konkursowe należy udostępniać wyłącznie za pośrednictwem portali Facebook lub
Instagram, bądź drogą mailową (na adres: konkurs@soltec.pl).
6.4. Zdjęcia, które będą zawierać treści powszechnie uważane za wulgarne bądź
dyskryminujące lub opatrzone opisem przedstawiającym Organizatora w sposób niekorzystny
lub obraźliwy, lub których Uczestnik nie jest autorem będą dyskwalifikowane.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem, osobą uprawnioną do
działania w imieniu Uczestnika oraz Właścicielem Instalacji za pośrednictwem e-mail, telefonu
lub mediów społecznościowych w celu pozyskania lub uzupełnienia danych kontaktowych
niezbędnych do dalszego udziału w konkursie.
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6.6. Dowód zakupu pod postacią faktury VAT musi zostać zachowany do ewentualnej kontroli
w razie wygranej w konkursie.
6.7. Zezwala się na retusz fotografii.
6.8. Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych
osób trzecich, w szczególności Uczestnik powinien uzyskać zgodę Właściciela Instalacji na
zgłoszenie wizerunku należącej do niego instalacji w niniejszym konkursie.
7. Zasady konkursu
7.1. Spośród wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie prac, komisja konkursowa
złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze 3 Laureatów i 2
Wyróżnionych – autorów najciekawszych zdjęć (oraz, w przypadku, gdy Uczestnik dokona
zgłoszenia łącznie z Właścicielem Instalacji, właściciela najciekawszej instalacji), przy czym
kryteriami oceny będą zgodność pracy z zadaniem konkursowym, atrakcyjność zdjęcia i
przedstawionej na nim instalacji fotowoltaicznej.
O przyznaniu nagród głównych oraz wyróżnień decyduje komisja konkursowa składająca się
z przedstawicieli Organizatora.
Dodatkowo w każdym tygodniu jeden Uczestnik, który zgłosi najciekawszą pracę, otrzyma
nagrodę tygodniową pod postacią gadżetów marketingowych Organizatora lub
współpracujących z nim podmiotów. Wyboru prac dokona komisja składająca się z
przedstawicieli Organizatora.
7.2. Organizator zawiadomi autorów wybranych prac o ich wyborze przez komisję konkursową
za pośrednictwem mediów społecznościowych, drogą e-mailową lub telefonicznie w terminie
do 11.10.2021 r. O przyznaniu nagród tygodniowych laureaci zostaną poinformowaniu do 7
dni po zakończeniu każdego tygodnia trwania konkursu. W przypadku braku możliwości
kontaktu z Uczestnikiem, któremu przyznano nagrodę w terminie 14 dni od dnia podjęcia
pierwszej próby kontaktu przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania
nagrody innemu Uczestnikowi.
8. Nagrody
8.1. Nagrody główne:
I miejsce: 2 nagrody - jedna dla Uczestnika a druga dla Właściciela Instalacji fotowoltaicznej
przedstawionej na zdjęciu (w przypadku gdy Uczestnik dokona zgłoszenia łącznie z
Właścicielem Instalacji), tj.:
•

dla Uczestnika - nagroda, na którą składać się będą:
o Voucher na kwotę 10 000 PLN brutto na usługi turystyczne oferowane przez
spółkę Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku; oraz
o nagroda pieniężna w wysokości 22,61% wartości Vouchera – tj. w kwocie 2261
PLN brutto;

•

dla Właściciela Instalacji - nagroda, na którą składać się będą:
o Voucher na kwotę 10 000 PLN brutto na usługi turystyczne oferowane przez
spółkę Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku; oraz
o nagroda pieniężna w wysokości:
− 11,11% wartości Vouchera, tj. w kwocie 1 111 PLN brutto – w
przypadku, gdy Właściciel Instalacji będzie na dzień rozstrzygnięcia
konkursu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub
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osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w
zakresie innym niż związany z instalacjami fotowoltaicznymi lub z
fotografią; albo;
− 22,61% wartości Vouchera, tj. w kwocie 2 261 PLN
pozostałych przypadkach.

brutto – w

Warunkiem otrzymania nagrody przez Właściciela Instalacji będącego osobą fizyczną
jest oświadczenie Organizatorowi, czy prowadzi on jednoosobową działalność
gospodarczą w zakresie związanym z instalacjami fotowoltaicznymi lub z fotografią,
czy też nie.
W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika samodzielnie, Organizator zastrzega sobie prawo do
przyznania nagrody tylko dla Uczestnika.
Organizator zastrzega, że może się okazać konieczne wskazanie przez Uczestnika/Właściciela
Instalacji konkretnej osoby fizycznej, która będzie mogła wykorzystać Voucher, w takim
przypadku wskazanie osoby fizycznej nastąpi po ustaleniu danych osoby fizycznej z
Uczestnikiem/Właścicielem Instalacji.
II miejsce – nagroda, na którą składać się będą:
•

Voucher na kwotę 5 000 PLN brutto na zakupy komponentów fotowoltaicznych (PV)
na platformie zakupowej Soltec.pl; oraz

•

nagroda pieniężna w wysokości 22,61% wartości Vouchera – tj. w kwocie 1 131 PLN
brutto;

III miejsce – nagroda, na którą składać się będą:
•

Voucher na kwotę 2 000 PLN brutto na zakupy komponentów fotowoltaicznych (PV)
na platformie zakupowej Soltec.pl; oraz

•

nagroda pieniężna w wysokości 22,61% wartości Vouchera – tj. w kwocie 452 PLN
brutto;

Wyróżnienie – nagroda, na którą składać się będą:
•

Voucher na kwotę 500 PLN brutto na zakupy komponentów fotowoltaicznych (PV) na
platformie zakupowej Soltec.pl; oraz

•

nagroda pieniężna w wysokości 22,61% wartości Vouchera – tj. w kwocie 113 PLN
brutto;

Wyróżnienie – nagroda, na którą składać się będą:
•

Voucher na kwotę 500 PLN brutto na zakupy komponentów fotowoltaicznych (PV) na
platformie zakupowej Soltec.pl.; oraz

•

nagroda pieniężna w wysokości 22,61% wartości Vouchera – tj. w kwocie 113 PLN
brutto.

8.2. W czasie trwania konkursu tj. od 30.07.2021 r. do 30.09.2021 r., w każdym tygodniu
wybrany Uczestnik, który prześle najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę tygodniową pod
postacią gadżetów marketingowych Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów, tj.
na przykład:
•

Ręcznik/koc plażowy;

•

Głośnik bluetooth;
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•

Plecak;

•

Termos;

•

Powerbank;

•

Kabel USB

Wyboru prac dokona komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora. Do każdej z nagród
tygodniowych zostanie dołączona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 22,61% wartości
brutto danej nagrody tygodniowej.
9. Podatek od nagród
9.1. Każdy Uczestnik/Właściciel Instalacji otrzymujący nagrodę w Konkursie otrzymuje w jej
ramach nagrodę pieniężną (por. punkt 8.1. i 8.2. powyżej).
9.2. W przypadku, gdy przychód z tytułu nagrody otrzymanej przez Uczestnika/Właściciela
Instalacji w ramach Konkursu będzie opodatkowany podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2032) – a co za tym idzie, Organizator będzie płatnikiem ww. podatku –
Uczestnik/Właściciel Instalacji wyraża zgodę, by nagroda pieniężna, o której mowa w punkcie
9.1. powyżej, została przeznaczona na pokrycie podatku – tj. zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie będzie podlegać wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona zostanie na
zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie i zostanie wpłacona
przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik/Właściciel
Instalacji oświadcza przy tym, że przekaże Organizatorowi wszystkie dane niezbędne dla
realizacji ww. obowiązku.
9.3. W przypadku, gdy przychód z tytułu nagrody otrzymanej przez Uczestnika/Właściciela
Instalacji w ramach Konkursu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), lecz będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach właściwych dla
przychodu z działalności gospodarczej Uczestnika/Właściciela Instalacji – a co za tym idzie,
Organizator nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od przychodu z tytułu wygranej w
Konkursie, Uczestnik/Właściciel Instalacji będzie zobowiązany do uregulowania ww. podatku
we własnym zakresie – w związku z czym, zobowiązuje się on, że w zakresie, w jakim obciążać
go będzie ww. podatek, przeznaczy kwotę nagrody pieniężnej, o której mowa w punkcie 9.1.
powyżej, na pokrycie podatku dochodowego.
10. Ogłoszenie wyników
10.1. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone za pośrednictwem strony Organizatora, tj.
www.soltec.pl, mediów społecznościowych, tj. profilu firmowego Soltec na portalach:
Facebook, Instagram.
10.2. Decyzje komisji są ostateczne.
10.3. Wszyscy autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o werdykcie komisji za
pośrednictwem mediów społecznościowych, drogą mailową lub telefonicznie (w razie podania
przez Uczestnika numeru telefonu).
10.4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane za pośrednictwem strony Organizatora, tj.
www.soltec.pl lub mediów społecznościowych, tj. profilu firmowego Organizatora na
portalach: Facebook, Instagram.
11. Wydawanie nagród
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11.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez autora nagrodzonej pracy na adres
mailowy konkurs@soltec.pl:
a. faktury VAT za zakupione za pośrednictwem platformy zakupowej Soltec.pl
moduły fotowoltaiczne lub inwerter z dopiskiem FV Konkursowa, wystawionej
w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 r., a datą przystąpienia przez Uczestnika do
konkursu.
W przypadku braku możliwości powiązania autora zdjęcia z fakturą VAT lub
nieokazania oryginału faktury VAT, Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy wydania nagrody Uczestnikowi;
b. danych Uczestnika: imię, nazwisko lub firma, numer telefonu, nazwa konta,
z którego umieszczone zostało zdjęcie na portalu Facebook lub Instagram;
c. oświadczenia o byciu podmiotem instalującym instalacje fotowoltaiczne
zarejestrowanym na platformie zakupowej Soltec.pl w momencie
udostępnienia/przesłania zdjęcia, oraz:
a) w przypadku osób fizycznych - o ukończeniu 18 lat i zamieszkiwaniu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w przypadku spółek prawa handlowego - o posiadaniu siedziby na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a także o wykonaniu przesłanej fotografii oraz posiadaniu, co do tej fotografii
praw autorskich
– według wzoru określonego w punkcie 16.1. Regulaminu;
d. w przypadku występowania na fotografii osób trzecich, zwanych dalej Osobami
trzecimi, zgody Osób trzecich na publikację ich wizerunku na platformie
Organizatora tj. www.soltec.pl, a także w mediach społecznościowych, tj.
profilu firmowym Organizatora na portalach: Facebook, Instagram – według
wzoru określonego w punkcie16.2. Regulaminu;
e. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej przez Uczestnika/osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika oraz
Osoby trzecie, na zasadach określonych w Regulaminie – według wzoru z
punktu 16.3. Regulaminu;
f. zgody Właściciela Instalacji na zgłoszenie wizerunku należącej do niego
instalacji w niniejszym konkursie, zgodnie z pkt 6.8. Regulaminu – według
wzoru określonego w punkcie 16.4. Regulaminu;
g. w przypadku zgłoszenia łącznie z Właścicielem Instalacji, również:
a) imienia i nazwiska lub firmy Właściciela Instalacji oraz jego numeru
telefonu lub adresu e-mail, jak również
b) oświadczenia Właściciela Instalacji:
i.

w przypadku osób fizycznych - o ukończeniu18 lat i
zamieszkiwaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

ii.

w przypadku spółek prawa handlowego - o posiadaniu siedziby
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

– według wzoru z punktu 16.5. Regulaminu;
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c) oświadczenia Właściciela Instalacji/osób uprawnionych do reprezentacji
Właściciela Instalacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/ich danych
osobowych, na zasadach określonych w Regulaminie – według wzoru
określonego w punkcie 16.6. Regulaminu;
d) w przypadku Właściciela Instalacji będącego osobą fizyczną, oświadczenia,
czy prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie
związanym z instalacjami fotowoltaicznymi, albo z fotografią czy też nie –
według wzoru określonego w punkcie 16.7. Regulaminu.
11.2. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 15 dni od daty przesłania przez Uczestnika
powyższych danych na adres mailowy konkurs@soltec.pl.
11.3. Nagrody nieodebrane do dnia 31.11.2021 roku pozostają własnością Organizatora.
12. Prawa do zdjęć
12.1. Przesłane pliki nie będą zwracane autorom. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo
własności nośników, na których utrwalona została fotografia.
12.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Soltec spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. niewyłącznej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji do
nieodpłatnego wykorzystywania fotografii na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili
udzielenia licencji, opisanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografię
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w
zakresie rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
12.3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do fotografii
w zakresie, w jakim mogłoby to utrudnić Organizatorowi korzystanie z tych fotografii i
upoważnia Organizatora do wykonywania tych praw w imieniu Uczestnika. Uczestnik wyraża
zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie zdjęcia anonimowo (tj. bez ujawnienia autora
zdjęcia).
12.4 Uczestnik zezwala niniejszym Organizatorowi na dokonywanie (lub zlecanie) zmian,
przeróbek oraz innych modyfikacji fotografii (opracowania) bez jakichkolwiek ograniczeń
terytorialnych oraz czasowych. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na rozporządzanie i
korzystanie przez Organizatora z takich opracowań fotografii na polach eksploatacji,
wskazanych w pkt 12.1 powyżej, i na wykonywanie przez Uczestnika zależnych praw
autorskich do opracowań, jak również zapewnia, że nie będzie się sprzeciwiał takiemu
rozporządzaniu i korzystaniu z opracowań fotografii ani wykonywaniu praw zależnych do
opracowań fotografii. Prawa autorskie do opracowań będą przysługiwać Organizatorowi.
12.5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na platformie Organizatora tj.
www.soltec.pl, a także w mediach społecznościowych, tj. profilu firmowym Organizatora na
portalach: Facebook, Instagram. W przypadku występowania na fotografii osób trzecich
Uczestnik przedstawi zgodę na publikację ich wizerunku na platformie Organizatora tj.
www.soltec.pl, a także w mediach społecznościowych, tj. profilu firmowym Organizatora na
portalach: Facebook, Instagram.
13. Przetwarzanie danych osobowych
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13.1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników, Właścicieli Instalacji, osoby działające
w ich imieniu oraz Osoby trzecie podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej
RODO).
13.2. Administratorem danych osobowych Uczestników, Właścicieli Instalacji, osób
działających w ich imieniu oraz Osób trzecich jest SOLTEC spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, 03-310 Warszawa, ulica Staniewicka 5.
13.3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
mailowo z Organizatorem poprzez dedykowany adres e-mail: biuro@soltec.pl lub kierować
wiadomości, prośby czy żądania pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora podany w
pkt 13.2 niniejszego regulaminu.
13.4. Administrator celem przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu będzie przetwarzał dane
w postaci: nazwa profilu w serwisie Instagram lub Facebook, wizerunek, imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail, firma. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
konieczne do udziału w konkursie.
13.5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników, Właścicieli Instalacji, osób
działających w ich imieniu oraz Osób trzecich w następujących celach:
a) przeprowadzenia konkursu, ustalenia prawa do nagród, ich przyznania, przekazania ich
laureatom, opublikowania wyników konkursu - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona w
formie wyraźnego działania potwierdzającego jakim jest wzięcie udziału w konkursie,
przekazanie danych celem wysyłki/realizacji nagrody),
b) obsługi reklamacji - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes
(dochodzenie/obrona roszczeń);
d) realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagród, prowadzeniem
Konkursu - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
e) prowadzenia badań, analiz, statystyk - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes
(badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty)
f) wykorzystania wizerunku Uczestnika, Właścicieli Instalacji, osób działających w ich imieniu
oraz Osób trzecich - art. 6 ust. 1 lit f) RODO (promowanie oraz budowanie pozytywnego
wizerunku Administratora)
g) kontaktu z Uczestnikami/Właścicielami Instalacji/osobami działającymi w ich imieniu - art.
6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (umożliwienie pozyskania dodatkowych
danych, ustalenia szczegółów wysyłki nagrody)
13.6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, Właścicieli Instalacji, osób działających w
ich imieniu oraz Osób trzecich mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi
księgowe, prawne, podatkowe, doradcze, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego,
outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, organizacją
konkursu i jego promocją, wysyłką i realizacją nagród, a także podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
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13.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi,
Właścicielom Instalacji, osobom działającym w ich imieniu oraz Osobom trzecim następujące
prawa:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w takim jednak
wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora
obowiązków Organizatora konkursu, w tym w szczególności umożliwienie wzięcia w nim
udziału, otrzymania nagrody.
b) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania opartego na
przesłance prawnie uzasadnionego interesu;
d) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
13.8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu konkursu, a po
tym czasie:
a) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody– do czasu jej odwołania
przez Uczestnika, Właściciela Instalacji, osobę działającą w ich imieniu lub Osoby trzecie,
b) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego
interesu realizowanego przez Administratora – do czasu posiadania prawnie uzasadnionego
interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
c) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w przypadku dochodzenia ewentualnych
roszczeń do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów
przedawnienia roszczeń,
d) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach rozpatrzenia reklamacji – do czasu
rozpatrzenia złożonej reklamacji,
e) w zakresie danych osobowych służących realizacji obowiązków podatkowych –do czasu
upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe
stanowią inaczej.
13.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może
uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie, w przypadku zwycięzców – wysłanie/realizację
nagrody.
14. Postępowanie reklamacyjne
14.1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od zakończenia każdego z
etapów konkursu, w którym brał udział.
14.2. Reklamację należy zgłosić do biura organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: aleksandra.soltysiak@soltec.pl.
14.3. W celu rozstrzygnięcia reklamacji na żądanie Organizatora zostaną mu przez Uczestnika
ponownie przesłane pierwotnie przesłanie/umieszczone w mediach społecznościowych pliki
zdjęciowe - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aleksandra.soltysiak@soltec.pl.
14.4. Organizator ma do 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
15. Możliwość zapoznania się z treścią regulaminu.
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15.1. Każdy z Uczestników i Właścicieli Instalacji ma prawo do zapoznania się z treścią
regulaminu programu na platformie www.soltec.pl oraz w biurze Organizatora, tj. firma Soltec
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5.
16. Wzory oświadczeń, o których mowa w punkcie 11.1. powyżej
16.1. Wzór oświadczenia o byciu podmiotem instalującym instalacje fotowoltaiczne, etc.
16.1.1. w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi:
„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
w…………………………. niniejszym oświadczam, że:

ul.

………………………….

•

jestem podmiotem instalującym instalacje fotowoltaiczne, który w momencie
udostępnienia/przesłania przeze mnie zdjęcia zgłoszonego w ramach konkursu „5479
WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” był zarejestrowany na platformie zakupowej
Soltec.pl;

•

w momencie udostępnienia/przesłania przeze mnie zdjęcia zgłoszonego w ramach
konkursu miałem/am ukończone 18 lat;

•

zamieszkuję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

•

wykonałem/am przesłaną/udostępnioną fotografię oraz posiadam co do niej pełnię
praw autorskich.”;

16.1.2. w przypadku Uczestników będących spółkami:
„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
ul.
……………………….
w…………………………, działając jako osoba uprawniona do reprezentacji
…………………………….
[nazwa
spółki]
niniejszym
oświadczam,
że
……………………………. [nazwa spółki]:
•

jest podmiotem instalującym instalacje fotowoltaiczne, który w momencie
udostępnienia/przesłania zdjęcia zgłoszonego w ramach konkursu „5479
WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” był zarejestrowany na platformie zakupowej
Soltec.pl;

•

posiada siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

•

zdjęcie
zostało
wykonane
w
ramach
prowadzenia
działalności
przez……………………………. [nazwa spółki] oraz …………………………….
[nazwa spółki] posiada co do zdjęcia pełnię praw autorskich.”;

16.2. Wzór oświadczenia Osób trzecich o zgodzie na publikację ich wizerunku
„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
ul.
………………………….
w…………………………. niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego
wizerunku na platformie www.soltec.pl, a także w mediach społecznościowych, tj. profilu
firmowym SOLTEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na portalach: Facebook,
Instagram”;
16.3. Wzór oświadczenia Uczestnika/osób uprawnionych do reprezentacji
Uczestnika/Osób trzecich o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych
16.3.1. w przypadku osób fizycznych:
„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
ul.
……….………………..
w…………………………. niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
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moich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie konkursu „5479
WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” w celu:
•

obsługi reklamacji - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

•

dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (dochodzenie/obrona roszczeń);

•

realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagród,
prowadzeniem Konkursu - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

•

prowadzenia badań, analiz, statystyk - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty);

•

wykorzystania wizerunku Uczestnika, Właścicieli Instalacji oraz Osób trzecich - art. 6
ust. 1 lit f) RODO (promowanie oraz budowanie pozytywnego wizerunku
Administratora);

•

kontaktu z Uczestnikami/Laureatami konkursu/ Właścicielami Instalacji - art. 6 ust. 1
lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (umożliwienie pozyskania dodatkowych
danych, ustalenia szczegółów wysyłki nagrody)”;

16.3.2. w przypadku osób reprezentujących spółki:
„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
ul.
……….……………….
w…………………………,
będąc
osobą
uprawnioną
do
reprezentacji
……………………………. [nazwa spółki] niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie konkursu
„5479 WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC w celu:
•

obsługi reklamacji - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

•

dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (dochodzenie/obrona roszczeń);

•

realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagród,
prowadzeniem Konkursu - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

•

prowadzenia badań, analiz, statystyk - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty);

•

wykorzystania wizerunku Uczestnika, Właścicieli Instalacji oraz Osób trzecich - art. 6
ust. 1 lit f) RODO (promowanie oraz budowanie pozytywnego wizerunku
Administratora);

•

kontaktu z Uczestnikami/Laureatami konkursu/ Właścicielami Instalacji - art. 6 ust. 1
lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (umożliwienie pozyskania dodatkowych
danych, ustalenia szczegółów wysyłki nagrody)”;

16.4. Wzór oświadczenia o zgodzie Właściciela Instalacji na zgłoszenie wizerunku
należącej do niego instalacji w konkursie
16.4.1. w przypadku osób fizycznych:
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„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
ul.
…………..…………..
w…………………………. niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem instalacji
fotowoltaicznej uwiecznionej na zdjęciu zgłoszonym przez …………………………. w
ramach konkursu „5479 WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” oraz, że wyrażam niniejszym
zgodę na zgłoszenie wizerunku należącej do mnie instalacji w ww. konkursie.”;
16.4.2. w przypadku spółek:
Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
ul.
………………………..
w…………………………, działając jako osoba uprawniona do reprezentacji
…………………………….
[nazwa
spółki]
niniejszym
oświadczam,
że
……………………………. [nazwa spółki] jest właścicielem instalacji fotowoltaicznej
uwiecznionej na zdjęciu zgłoszonym przez …………………………. w ramach konkursu
„5479 WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” oraz, że wyrażam w imieniu
……………………………. [nazwa spółki] zgodę na zgłoszenie wizerunku należącej do niej
instalacji w ww. konkursie.”;
16.5. Wzór oświadczenia Właściciela Instalacji o ukończeniu 18 lat i zamieszkiwaniu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej/o posiadaniu siedziby na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
16.5.1. w przypadku osób fizycznych:
„Ja …………………………. zamieszkały/a przy ul. …………………………...
w…………………………. niniejszym oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat i zamieszkuję
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”;
16.5.2. w przypadku spółek:
„Ja …………………………. zamieszkały/a przy ul. ……………………………
w…………………………, działając jako osoba uprawniona do reprezentacji
…………………………….
[nazwa
spółki]
niniejszym
oświadczam,
że
……………………………. [nazwa spółki] posiada siedzibę na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej”;
16.6. Wzór oświadczenia Właściciela Instalacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych
16.6.1. w przypadku osób fizycznych:
„Ja …………………………. zamieszkały/a przy ul. …………………………..
w…………………………. niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie konkursu „5479
WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” w celu:
•

obsługi reklamacji - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

•

dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (dochodzenie/obrona roszczeń);

•

realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagród,
prowadzeniem Konkursu - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;
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•

prowadzenia badań, analiz, statystyk - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty);

•

wykorzystania wizerunku Uczestnika, Właścicieli Instalacji oraz Osób trzecich - art. 6
ust. 1 lit f) RODO (promowanie oraz budowanie pozytywnego wizerunku
Administratora);

•

kontaktu z Uczestnikami/Laureatami konkursu/ Właścicielami Instalacji - art. 6 ust. 1
lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (umożliwienie pozyskania dodatkowych
danych, ustalenia szczegółów wysyłki nagrody)”;

16.6.2. w przypadku osób reprezentujących spółki:
„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
ul.
……….…………..…….
w…………………………,
będąc
osobą
uprawnioną
do
reprezentacji
……………………………. [nazwa spółki] niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie konkursu
„5479 WSCHODÓW SŁOŃCA Z SOLTEC” w celu:
•

obsługi reklamacji - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

•

dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (dochodzenie/obrona roszczeń);

•

realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagród,
prowadzeniem Konkursu - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

•

prowadzenia badań, analiz, statystyk - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony
interes (badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty);

•

wykorzystania wizerunku Uczestnika, Właścicieli Instalacji oraz Osób trzecich - art. 6
ust. 1 lit f) RODO (promowanie oraz budowanie pozytywnego wizerunku
Administratora);

•

kontaktu z Uczestnikami/Laureatami konkursu/ Właścicielami Instalacji - art. 6 ust. 1
lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (umożliwienie pozyskania dodatkowych
danych, ustalenia szczegółów wysyłki nagrody)”;

16.7. Wzór oświadczenia Właściciela Instalacji będącego osobą fizyczną, czy prowadzi on
jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie związanym z instalacjami
fotowoltaicznymi, albo z fotografią
„Ja
………………………….
zamieszkały/a
przy
w…………………………. niniejszym oświadczam, że:

ul.

…………….….………..

•

prowadzę/nie prowadzę
gospodarczą; oraz

•

przedmiot prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej jest/nie jest
(niepotrzebne skreślić) związany z instalacjami fotowoltaicznymi, albo z fotografią
(należy wypełnić jeżeli odpowiedź w punkcie powyżej jest twierdząca).”

(niepotrzebne
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skreślić)

jednoosobową

działalność

