REGULAMIN AKCJI
„TworzyMY mapę warszawskich eko firm i instytucji”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) akcja promocyjna (zwana
dalej „Akcją Promocyjną”) prowadzona pod nazwą „TworzyMY mapę warszawskich eko firm i
instytucji” stanowi przedsięwzięcie marketingowe spółki E.ON Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr
KRS 0000011733, z kapitałem zakładowym 165 066 000,00 zł, NIP 5250000794, wpisaną do
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami pod numerem 000031373 (zwanej dalej „E.ON”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000364648, NIP 8442333990 (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla mających siedzibę w Warszawie oraz w aglomeracji
warszawskiej (obszar ustalony zgodnie z „Planem zagospodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego z 2004”) firm i instytucji (zwanych dalej „Uczestnikami”), które
w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej, wskazanym w pkt. 5, na stronie internetowej pod
adresem tworzymyekomape.pl dokonają zgłoszenia inicjatywy proekologicznej wdrożonej
przez Uczestnika.
4. Celem Akcji Promocyjnej jest wspólne działanie E.ON, Organizatora oraz Uczestników na rzecz
umacniania w świadomości społecznej wiedzy, że proekologiczne działania są korzystne
zarówno dla środowiska jak i dla firm, instytucji oraz ich klientów. Istotne jest również
wykazanie, że nawet małe kroki/zmiany mają wielkie znaczenie. Akcja Promocyjna ma zachęcić
firmy i instytucje, aby dołączyły do wirtualnej mapy odpowiedzialnych działań, dzięki którym
zmieniają siebie i Warszawę.
5. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 16.09.2021 r. godz 00.00 i kończy się najpóźniej w
dniu 31.12.2022 r. godz. 24.00. (zwany dalej „Okresem Trwania Akcji Promocyjnej”), przy czym
Organizator i innogy mają prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej.
6. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest dokonanie w Okresie Trwania Akcji
Promocyjnej prawidłowej rejestracji (poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego) na
stronie tworzymyekomape.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”) oraz wskazanie
ekoinicjatywy podjętej przez Uczestnika. Szczegółowe zasady udziału w Akcji Promocyjnej
zostały opisane w § 2 Regulaminu, a zasady zgłoszeń opisane zostały w § 4 Regulaminu.
7. Komunikacja pomiędzy Uczestnikami a E.ON i Organizatorem będzie odbywać się za
pośrednictwem Strony Internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na następujący
adres e-mail Organizatora: kontakt@tworzymyekomape.pl.
8. Wszelkie informacje pozyskane w związku z Akcją Promocyjną zostaną wykorzystane wyłącznie
dla celów niezbędnych do realizacji Akcji Promocyjnej.
9. Akcja Promocyjna określona niniejszym Regulaminem nie stanowi gry losowej w rozumieniu
ustawy o grach hazardowych.
10. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
1. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika jest
wykonanie przez niego następujących czynności w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej:
a. zarejestrowanie się na Stronie Internetowej poprzez czytelne i kompletne wypełnienie
umieszczonego formularza, który obejmuje następujące dane:
●

Nazwa Uczestnika

●

Adres Uczestnika

●

Adres www Uczestnika

●

Imię, nazwisko i adres e-mail osoby kontaktowej

b. zgłoszenie za pośrednictwem formularza wdrożonej ekoinicjatywy bądź ekoinicjatyw
wraz z ich opisem,
c. zaakceptowanie za pośrednictwem Strony Internetowej treści Regulaminu i treści
obowiązku informacyjnego,
d. zaakceptowanie za pośrednictwem Strony Internetowej oświadczenia, że osoba
dokonująca zgłoszenia ma prawo do reprezentacji Uczestnika.
2. Brak prawidłowej rejestracji na Stronie Internetowej uniemożliwia udział w Akcji Promocyjnej.
Organizator będzie weryfikował przesłane informacje na dalszym etapie Akcji Promocyjnej.
3. Zgłoszenie Uczestnika przechodzi weryfikację i jeśli jest poprawne, zostaje umieszczone na
wirtualnej mapie (zwanej dalej „Mapą”) za pomocą punktu w miejscu lokalizacji zgodnie ze
zgłoszeniem. Po kliknięciu w ten punkt wyświetlą się dane Uczestnika podane w formularzu
wraz ze wskazanymi przez Uczestnika ekoinicjatywami. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na
publikację przesłanych przez niego materiałów.
4. Akcja Promocyjna nie narusza praw Uczestników wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów polskiego prawa.
5. Organizator może podjąć decyzję o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Akcji
Promocyjnej w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu lub
przepisów prawa, a także w przypadku podjęcia przez Uczestnika działań naruszających dobre
imię innogy lub jego renomę.

6. W trakcie trwania Akcji Promocyjnej innogy i Organizator wybiorą trzech Uczestników, których
zaproszą do wzięcia udziału w filmie promującym Akcję Promocyjną (zwanym dalej „Filmem”).
Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na
wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail osoby kontaktowej. W przypadku
niedotrzymania terminów wskazanych w wiadomości, Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału
w Filmie.
7. Warunkiem wzięcia udziału Uczestnika w Filmie będzie zawarcie umowy o współpracy
pomiędzy Uczestnikiem i E.ON, której wzór zostanie przesłany przez E.ON lub Organizatora na
adres e-mail osoby kontaktowej wskazanej przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
8. Uczestnictwo w Filmie jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika
wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie.

§ 3. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych („ADO”) reprezentantów Uczestników, z zastrzeżeniem
pkt. 2, jest E.ON.
2. E.ON powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi.
3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez E.ON Uczestnik może
skontaktować się z E.ON poprzez adres e-mail: iod@eon.pl.
4. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym
Regulaminie tj. nazwy Uczestnika, adresu Uczestnika, adresu www Uczestnika oraz imienia,
nazwiska i adresu e-mail osoby kontaktowej ze strony Uczestnika jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu umożliwienia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Konsekwencją niepodania
ww. danych będzie brak możliwości udziału w Akcji Promocyjnej.
5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes E.ON.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez E.ON będą: Organizator oraz
podmioty świadczące na rzecz E.ON i Organizatora usługi niezbędne do realizacji Akcji
Promocyjnej.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez E.ON przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej. Dane pozyskane za pomocą Strony
Internetowej będą przechowywane przez okres wskazany w Polityce prywatności Strony
Internetowej. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje
również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
8. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej.
Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza

przepisy prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Dane osobowe Uczestnika lub osób reprezentujących Uczestnika nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych poprzez Stronę Internetową uregulowane
zostało w Polityce prywatności Strony Internetowej.
11. Pełna treść obowiązku informacyjnego została umieszczona na Stronie Internetowej, w
formularzu, w którym Uczestnik podaje dane osobowe.

§ 5. Treści niedozwolone i odpowiedzialność
1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie, w ramach udziału w Akcji
Promocyjnej, treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, praw osobistych lub majątkowych osób trzecich lub dobrych obyczajów.
2. Organizator informuje, że w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania wiarygodnego
powiadomienia o niezgodności treści przesłanych przez Uczestników z postanowieniami pkt.
1 powyżej, niezwłocznie je usunie lub uniemożliwi do nich dostęp. Informacje o takich
naruszeniach powinny być przesyłane na adres e-mail: kontakt@tworzymyekomape.pl.
3. Organizator informuje, że w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub
błędnych danych kontaktowych lub adresowych, nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem i
kwalifikacja mogą być niemożliwe mimo zachowania przez Organizatora należytej
staranności.
4. Akcja Promocyjna nie jest sponsorowana, popierana ani współorganizowana przez podmiot
prowadzący serwis Facebook.com, a jego jedyny udział ogranicza się do udostępnienia
platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com
nie ponosi odpowiedzialności za realizację Akcji Promocyjnej.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Akcji Promocyjnej, tj. E.ON, Organizatora oraz
Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej, procedury kwalifikacji oraz prawa i obowiązki wszystkich stron Akcji
Promocyjnej.
2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Internetowej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.

