
 
 

Regulamin akcji promocyjnej 
„Bądź eko z MPEC-em”  

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja z okazji 
uzyskania przez MPEC Łomża na swoim profilu na Facebook fanów pod nazwą „Bądź eko z MPEC-em” (dalej jako: „Akcja 
promocyjna” lub „Akcja”).  

2. Organizatorem Akcji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, przy ul. 
Kopernika 9a, 18-400 Łomża (dalej: „Organizator”) 

3. Organizator informuje, że Akcja nie jest konkursem, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną 
grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.), a stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)  

4. Informacje na temat Akcji oraz treść Regulaminu znajdują się na stronie internetowej http://mpec.lom.pl/ oraz na profilu 
MPEC Łomża prowadzonym w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook® (dalej jako: „Serwis”) 
dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/mpeclomza.  

5. Akcja promocyjna zakończy się w dniu 6.04.2021 r. o godz. 23.59.  

6. Organizator przyrzeka obdarować 100 osób (posiadających zweryfikowane, spersonalizowane oraz prawdziwe  konta  
w Serwisie zawierające autentyczne dane), które od 30 marca  do 6 kwietnia 2021 r. będą najaktywniejszymi 
użytkownikami profilu MPEC Łomża (dalej jako: „Fanpage”) w Serwisie dostępnym pod adresem: 
https://www.facebook.com/mpeclomza.  Przyrzeczonymi prezentami będą krzaki ozdobne z doniczkami (o wartości 50,00 
PLN każdy).  

7. Aktywność zostanie ustalona na podstawie polubień fanpage i komentarzy napisanych pod postem konkursowym. 
Decyduje kolejność komentarzy – pierwsze 100 osób. W akcji może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 lat. 
Jedna osoba może uzyskać maksymalnie 1 prezent.   

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Akcję. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją 
powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie 
powinny być kierowane do właścicieli lub administratorów Serwisu.  

9. Prezenty zostaną wydane w terminie do 9 kwietnia 2021 r. we wskazanym przez organizatora miejscu i czasie, o czym 
wygrany zostanie poinformowany na Fanpage MPEC Łomża.  

 
§ 2. Reklamacje 
 
Przekazane prezenty nie podlegają reklamacji.  
 
§ 3. Postanowienia końcowe 
 

1. Niezależnie od postanowień Regulaminu Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką 
może być:  

a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;  

b) usprawnienie zasad prowadzenia Akcji promocyjnej;  

c) wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Akcji promocyjnej;  

d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;  

e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin.  

2. Złożone przez Organizatora przyrzeczenie publiczne może zostać odwołane.  

3. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizatora, w tym w szczególności zobowiązania do 
wydania Nagród, ani nie może wpływać na prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.  

4. Uczestnik biorąc udział w akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Łomży Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem Akcji „Jestem eko z MPEC-em” swych danych osobowych, w tym imię i nazwisko  
oraz zgodę na publikacje wizerunku w celach promocyjnych Organizatora. 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy o zasadach 
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża ( nr tel. 86 216 54 31, adres e-mail: sekretariat@mpec.lom.pl). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MPEC Sp. z o.o. w Łomży, możliwy jest pod nr tel. 86 215 28 55 lub 
adresem e-mail: m.cwalina@mpec.lom.pl lub zastępcą inspektora ochrony danych osobowych nr tel. 86 216 54 33, adres 
e-mail: m.szymanska@mpec.lom.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu, w tym m.in. w celu potwierdzenia 
poprawności podanych przez Panią/Pana danych, realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – 
podatkowej, realizacji obowiązku wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (AML) oraz w innych celach wskazanych w Regulaminie oraz na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 
ust. 1. lit. a) RODO. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora obejmuje m.in.: nick, którym posługuje się Uczestnik na 
serwisie społecznościowym Facebook/ imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu komórkowego 
oraz adres e-mail.  

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Regulaminu. Administrator informuje, iż dane 
osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:  

a) podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT Administratora oraz dostarczającym oprogramowanie 
informatyczne,  

b) podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne oraz marketingowe,  

c) kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,  

d) pracownikom i współpracownikom Administratora.  

6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotowi trzeciemu - firmie FuturoArt Mateusz Syski 
z siedzibą w Łomży przy ul. Kazimierza Pułaskiego 32a, 18-400 Łomża. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji promocyjnej, a po tym czasie przez okres wymagany przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z terminów wynikających z przepisów księgowych  
i podatkowych, czyli przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Akcja promocyjna się zakończyła.  

8. W związku z przetwarzaniem przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pana prawo 
do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać 
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 
Administrator danych, 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 
przypadkach, w których MPEC Sp. z o.o. w Łomży przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą 
być usunięte po wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
przypadków, w których MPEC Sp. z o.o. w Łomży posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów 
prawa. 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.  
Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. Informujemy też, że nie jesteście Państwo profilowani. 
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