
REGULAMIN KONKURSU „ZMIEŃ KLIMAT Z GRUNDFOS” 

(dalej: Regulamin) 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu „Zmień klimat z Grundfos” (dalej: Konkurs) jest MPL VERBUM S.A. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405, o kapitale zakładowym w wysokości 244 444,40 
zł opłaconym w całości (dalej: Organizator).  

1.2. Organizator działa na zlecenie "GRUNDFOS POMPY" sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (02-604), 
ul. Klonowa 23 (dalej: Partner).  

1.3. Celem Konkursu jest promowanie wybranych produktów marki „Grundfos” znajdujących się w 
ofercie Partnera, tj. pompy Grundfos Alpha 2, Alpha 3, Magna 1, Magna 3 oraz MIXIT (dalej: 
Pompy).  

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Polski od dnia 4 października 2021 r. do dnia 30 
listopada 2021 r. – jest to okres, w którym należy dokonać zgłoszenia do Konkursu oraz który 
brany jest pod uwagę przy ocenie realizacji zadania konkursowego (dalej: okres trwania 
Konkursu). 

2. REJESTRACJA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych i zamieszkałe w Polsce, które: 

2.1.1. są właścicielami firm i we własnym imieniu oraz na cele prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej nabywają Pompy i świadczą usługi ich instalacji lub 

2.1.2. są właścicielami i zarządzają (bez względu na formę prawną własności, obejmując 
również pośrednią własność) punktami dystrybucji lub hurtowniami prowadzącymi 
sprzedaż Pomp, którzy realizują zakup Pomp na potrzeby ich dalszej odsprzedaży w 
prowadzonym punkcie dystrybucji lub hurtowni lub 

2.1.3. są zatrudnione (bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia) przez podmioty, 
o których mowa w pkt 2.1.1. lub 2.1.2. Regulaminu, a do zakresu powierzonych im 
obowiązków należy m.in. kupowanie, sprzedawanie lub instalowanie Pomp 

(dalej: Uczestnicy). Dla uniknięcia wątpliwości Konkurs nie jest przeznaczony dla konsumentów 
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

2.2. W przypadku Uczestnika, o którym mowa w pkt 2.1.3. Regulaminu, który bierze udział w 
Konkursie w związku ze swoim zatrudnieniem, jego udział w Konkursie uzależniony jest od 
wyrażenia na to zgody przez podmiot, który zatrudnia takiego Uczestnika. Poprzez dokonanie 
zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że uzyskał zgodę tego podmiotu na 
udział w Konkursie. Organizator w każdej chwili może wystąpić do podmiotu zatrudniającego 
ww. Uczestnika o potwierdzenie jego statusu. Podmiot zatrudniający ww. Uczestnika może na 
każdym etapie trwania Konkursu wnieść do Organizatora sprzeciw wobec udziału takiego 
Uczestnika w Konkursie (pisemnie lub mailowo w formie skanu własnoręcznie podpisanego 
oświadczenia na adres info@grundfos-promocja.pl). W takim przypadku Uczestnik zostanie 
pozbawiony wszelkich świadczeń, które uzyskał w Konkursie oraz wykluczony z dalszego 
udziału w Konkursie.  

2.3. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich 
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, 
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małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem, a także 
powinowatych w takim samym stopniu jak ww. osoby. 

2.4. Aby zgłosić udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie trwania Konkursu zarejestrować 
się na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.grundfos-promocja.pl (dalej: strona 
internetowa Konkursu) poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza 
rejestracyjnego.  

2.5. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących 
informacji: 

2.5.1. imię i nazwisko Uczestnika, 

2.5.2. adres email oraz numer telefonu umożliwiające bezpośredni kontakt z Uczestnikiem, 

2.5.3. nazwa firmy Uczestnika albo firmy, w której Uczestnik jest zatrudniony, 

2.5.4. numer NIP firmy Uczestnika albo firmy, w której Uczestnik jest zatrudniony, 

2.5.5. wybranie z rozwijalnej listy profilu działalności gospodarczej firmy Uczestnika w 
ramach której dokonuje zgłoszenia w Konkursie, tj. firma zajmująca się dystrybucją 
Pomp lub firma, która kupuje Pompy i świadczy usługi ich instalacji,  

2.5.6. w związku z wyborem, o którym mowa w pkt 2.5.5. Regulaminu – zadeklarowanie 
rodzaju dokumentów księgowych, na podstawie których Uczestnik będzie realizował 
udział w Konkursie, tj. faktury VAT dokumentujące sprzedaż albo zakup Pomp, 

2.5.7. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego 
treści, 

2.5.8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w 
Konkursie. 

W ramach formularza rejestracyjnego Uczestnik może również wyrazić dobrowolną zgodę na 
otrzymywanie komunikatów marketingowych dotyczących produktów Partnera. Brak 
wyrażenia takiej zgody nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie. 

2.6. Jeden Uczestnik może zgłosić się do udziału w Konkursie tylko jeden raz. 

2.7. W odpowiedzi na przesłany formularz rejestracyjny Uczestnik otrzyma od Organizatora 
wiadomość e-mai potwierdzającą utworzenie indywidualnego konta Uczestnika w Konkursie 
oraz zawierającą  dane dostępowe do tego  konta – login oraz hasło.  

2.8. Organizator może w każdej chwili zobowiązać go do przedstawienia w wyznaczonym terminie 
dodatkowych wyjaśnień, w tym zwłaszcza informacji lub dokumentów, niezbędnych do 
zweryfikowania jego statusu (prowadzonej działalności gospodarczej lub zatrudnienia). W 
przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej weryfikacji okazało się, że Uczestnik nie spełnia 
wszystkich warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie, Organizator może 
wykluczyć takiego Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie oraz zażądać zwrotu wydanych 
już nagród.  

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

3.1. Konkurs polega na rywalizacji pomiędzy Uczestnikami o to, którzy z nich w okresie trwania 
Konkursu wykażą się największą spostrzegawczością i uzyskają najlepszy wynik w zabawie, 
która polega na znajdowaniu różnic pomiędzy parami prezentowanych zdjęć (dalej: Zadanie 
konkursowe). 

3.2. Aby przystąpić do rozwiązania Zadania konkursowego Uczestnik powinien w pierwszej 
kolejności zarejestrować fakturę VAT potwierdzającą dokonane zakupy lub sprzedaż Pompy (co 
najmniej jednej). Zarejestrowanie faktury VAT wymaga wypełnienia formularza, który 
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dostępny jest po zalogowaniu się na konto Uczestnika na stronie internetowej Konkursu i 
wymaga podania następujących danych: 

3.2.1. podanie numeru faktury VAT, 

3.2.2. podanie daty wystawienia faktury VAT, która mieście się w okresie trwania Konkursu 
oraz 

3.2.3. wybranie z rozwijalnej listy modelu Pompy, której zakup lub sprzedaż potwierdza 
zgłaszana faktura VAT. 

3.3. Jedna (ta sama) faktura VAT dokumentująca zakup Pompy może zostać zgłoszona w Konkursie 
tylko jeden raz. Jedna (ta sama) faktura VAT dokumentująca sprzedaż Pompy może zostać 
zgłoszona w Konkursie tylko jeden raz. 

3.4. W każdym przypadku zakup lub sprzedaż Pompy dokonane w ramach Konkursu muszą być 
zakupami lub sprzedażą rzeczywistą, tzn. musi nastąpić wydanie Pompy oraz terminowa 
zapłata kwoty brutto wynikającej z faktury VAT dokumentującej tą transakcję.  

3.5. Zasady rywalizacji obowiązujące przy rozwiązywaniu Zadania konkursowego są następujące: 

3.5.1. na podstawie jednej zgłoszonej faktury VAT Uczestnik otrzymuje 1 (jedną) szansę na 
rozwiązanie Zadania konkursowego; jeśli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie 
komunikatów marketingowych dotyczących oferty produktowej Partnera, wówczas ma 
2 (dwie) szanse na rozwiązanie Zadania konkursowego (do czasu, kiedy udzielona 
zgoda nie zostanie wycofana), 

3.5.2. szanse na rozwiązanie danego Zadania konkursowego nie sumują się, co oznacza, że 
jeśli Uczestnik uzyskał dwie szanse na rozwiązanie Zadania konkursowego (z uwagi na 
udzieloną zgodę marketingową), ale z niej nie skorzystał od razu, bezpośrednio po 
wykorzystaniu pierwszej szansy (przed zamknięciem Zadania konkursowego), wówczas 
druga szansa przepada i nie będzie mogła zostać wykorzystana przy rozwiązywaniu 
kolejnych Zadań konkursowych, 

3.5.3. w ramach każdego Zadania konkursowego Uczestnikowi zostanie zaprezentowana para 
zdjęć, które za każdym razem różnią się między sobą 5 elementami, 

3.5.4. celem Uczestnika jest znalezienie 5 różnic występującym pomiędzy zdjęciami w jak 
najkrótszym czasie, przy czym maksymalny czas na rozwiązanie każdego Zadania 
konkursowego wynosi 30 sekund, 

3.5.5. jeśli Uczestnik dostrzeże różnicę pomiędzy zdjęciami powinien kliknąć w to samo 
miejsce na drugim zdjęciu – w ten sposób oznacza swoją odpowiedź, 

3.5.6. na rozwiązanie każdego Zadania konkursowego Uczestnik może wykorzystać 
maksymalnie 6 kliknięć, 

3.5.7. wynik każdej próby rozwiązania Zadania konkursowego zostaje zapisany na koncie 
Uczestnika, 

3.6. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator utworzy ranking uwzględniający 
Uczestników biorących udział w Konkursie oraz ich najlepsze wyniki osiągnięte w trakcie 
trwania Konkursu (najlepszy czas, w jakim rozwiązali Zadanie konkursowe oraz liczbę 
poprawnie znalezionych różnic) osiągnięte w związku z rozwiązywaniem Zadań konkursowych 
(dalej: Ranking). Uczestnicy mogą na bieżąco śledzić wyniki w Rankingu po zalogowaniu się na 
swoje konto. Jeśli Uczestnik przystępuje do rozwiązania Zadania konkursowego wielokrotnie, 
to w Rankingu uwzględniony zostaje tylko jeden, najlepszy wynik osiągnięty przez tego 
Uczestnika. Aktualizacja wyniku w Rankingu następuje dopiero w momencie, kiedy 
Uczestnikowi uda się go poprawić. 



3.7. Zwycięzcami Konkursu zostanie trzech najlepszych Uczestników, tj. takich, którzy na 
zakończenie okresu trwania Konkursu osiągną najwyższe wyniki (w najkrótszym czasie udzielili 
najwięcej prawidłowych odpowiedzi – wskazali najwięcej różnic pomiędzy zdjęciami) i zostaną 
sklasyfikowani w Rankingu na miejscu od 1. do 3.  

3.8. Dla zwycięzców Konkursu, o których mowa w pkt 3.7. Regulaminu zostały przewidziane 
następujące nagrody (dalej: Nagrody główne): 

3.8.1. Uczestnik, który zajmie 1. miejsce w Rankingu otrzyma nagrodę w postaci vouchera o 
wartości 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) zł do zrealizowania w 
biurze podróży „ITAKA”, 

3.8.2. Uczestnik, który zajmie 2. miejsce w Rankingu otrzyma nagrodę w postaci vouchera o 
wartości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zł do zrealizowania w 
biurze podróży „ITAKA”, 

3.8.3. Uczestnik, który zajmie 3. miejsce w Rankingu otrzyma nagrodę w postaci vouchera o 
wartości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) zł do zrealizowania w biurze 
podróży „ITAKA”. 

3.9. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik w Rankingu, który 
uprawnia do otrzymania Nagrody głównej, o przyznaniu prawa do Nagrody głównej decyduje 
to, który z nich szybciej udzielił poprawnej odpowiedzi (dokonał ostatniego poprawnego 
kliknięcia i znalazł różnicę) – porównane zostaną remisowe wyniki. Jeden Uczestnik może 
zostać zwycięzcą tylko jednej Nagrody głównej.  

3.10. Ranking Uczestników zostanie ogłoszony w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu trwania 
Konkursu i będzie dostępny po zalogowaniu się na konto użytkownika na stronie internetowej 
Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane poprzez podanie imienia, pierwszej litery 
nazwiska oraz czasu, w jakim Zadanie konkursowe zostało wykonane i liczby prawidłowo 
dostrzeżonych różnic.  

3.11. W terminie o którym mowa w pkt 3.10. Regulaminu, Organizator dodatkowo poinformuje 
zwycięzców o przyznaniu Nagrody głównej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na 
adres podany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu. W związku z powyższym Uczestnicy 
powinni na bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail, a także jej folder 
SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość o przyznanej nagrodzie została jako taki 
zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej.  

3.12. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania odpowiedzi 
na wiadomość Organizatora, o której mowa w pkt 3.11. Regulaminu, zwycięzcy Nagród 
głównych zobowiązani są przesłać na adres e-mail: info@grundfos-promocja.pl  czytelne 
zdjęcie lub skan faktury VAT, na podstawie której przystąpili do rozwiązania Zadania 
konkursowego i osiągnęli zwycięski wynik. Jeśli zwycięzca nie prześle w ww. terminie 
wymaganego dokumentu wówczas traci prawo do otrzymania Nagrody głównej. 

3.13. Nagrody główne wydane zostaną  za pośrednictwem kuriera i zostaną wysłane na adres 
korespondencyjny podany przez uczestnika w odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłaną z 
adresu info@grundfos-promocja.pl informującą o przyznaniu nagrody.  Szczegółowe zasady 
realizacji Nagród głównych określa podmiot realizujący voucher, tj. biuro podróży „ITAKA”, z 
którymi zwycięzcy zobowiązani są zapoznać się przed skorzystaniem z vouchera: 
https://www.itaka.pl/bon_wakacyjny/. Nagrody główne zostaną wydane ostatecznie do dnia 5 
stycznia 2022 r.   

3.14. W ramach udziału i rywalizowania o Nagrody główne w Konkursie Uczestnicy mogą otrzymać 
również nagrody dodatkowe. Pojedynczą nagrodę dodatkową stanowi bon towarowy o 
wartości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do zrealizowania w sieci sklepów „Żabka”.  
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3.15. Pula nagród dodatkowych w Konkursie jest ograniczona i wynosi 1000 (słownie: tysiąc) sztuk. O 
wyczerpaniu się puli nagród dodatkowych Organizator niezwłocznie poinformuje za 
pośrednictwem strony internetowej Konkursu.  

3.16. Organizator przyznaje nagrody dodatkowe zgodnie z zasadą, że za każdą fakturę VAT 
prawidłowo zarejestrowaną w Konkursie (zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu) Uczestnik otrzyma 
jeden bon, z zastrzeżeniem pkt 3.16. Regulaminu. Termin realizacji nagród dodatkowych 
upływa w dniu 30 czerwca 2022 r. Bez względu na łączną liczbę prawidłowo zarejestrowanych 
w Konkursie faktur VAT, jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 (słownie: pięć) nagród 
dodatkowych. 

3.17. Nagrody dodatkowe wydawane są w formie elektronicznych kodów wysyłanych jednocześnie 
za pośrednictwem wiadomości (MMS) na numer telefonu oraz adres e-mail podanych przez 
Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Wiadomość zawierająca kod do zrealizowania 
nagrody dodatkowej zostaje wysłana w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie (zarejestrowaną 
fakturę VAT). 

3.18. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji zgłoszonych faktur VAT i w tym celu może 
wezwać Uczestnika m.in. przedstawienia czytelnego zdjęcia lub skanu zgłoszonej/-nych 
faktury/faktur VAT, na podstawie których Uczestnik otrzymał nagrodę/-y dodatkową/-e.  

Jeśli Uczestnik nie prześle do Organizatora w wyznaczonym czasie ww. dokumentów, wówczas 
Organizator może domagać się od Uczestnika zwrotu nagrody dodatkowej (lub jej 
równowartości) jako wydanej Uczestnikowi bezpodstawnie z uwagi na niespełnienie wszystkich 
warunków określonych w Regulaminie dla otrzymania tej nagrody. Organizator może również 
zawiesić, a nawet wykluczyć takiego Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie. 

3.19. Regulamin korzystania z nagród dodatkowych, o których mowa w pkt 3.15. dostępny jest na 
stronie: https://www.zabka.pl/wygodne-uslugi/bony-towarowe. 

3.20. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących postępowania Uczestnika zgodnie z  
Regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego i w tym czasie może również zawiesić konto Uczestnika. W ramach 
postępowania wyjaśniającego Organizator ma prawo wymagać od Uczestnika dostarczenia 
dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień w celu rozstrzygnięcia istniejących 
wątpliwości. 

3.21. Organizator zastrzega sobie również prawo do czasowego wstrzymania wydania Uczestnikowi 
nagrody w Konkursie w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawidłowości postępowania 
Uczestnika zgodnie z Regulaminem. W każdym przypadku wstrzymania wydania nagrody z ww. 
przyczyn, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem uzasadnienia. 
Wstrzymanie wydania nagrody w Konkursie trwa do chwili zakończenia postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego przez Organizatora oraz usunięcia ich przyczyny. 

3.22. W przypadku powzięcia informacji o anulowaniu transakcji zakupu lub sprzedaży Pompy (w 
tym jej zwrotu) Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu nagrody lub jej równowartości, 
jeśli uzyskał ją na podstawie anulowanej transakcji zakupu lub sprzedaży Pompy. 

3.23. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego sposobu ani formy wydania 
nagrody. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody niewydane z 
uwagi na niespełnienie warunków określonych w Regulaminie (np. z uwagi na zbyt małą liczbę 
zgłoszeń) lub nagrody Uczestników wykluczonych z udziału w Konkursie po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora. 

3.24. Uczestnicy nie są zobowiązani do dokonywania samodzielnych rozliczeń podatkowych, 
ponieważ do każdej nagrody wydawanej w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda 
pieniężna w wysokości obliczonej według następującego wzoru: [(wartość nagrody*10/9) -
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wartość nagrody], zaokrąglone do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega 
wydaniu Uczestnikowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 
41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

4.1. Uczestnicy Konkursu przez cały okres jego trwania mogą zgłaszać reklamacje co do jego 
przebiegu. Ostateczny termin nadsyłania reklamacji (decyduje data doręczenia do 
Organizatora) upływa w dniu 19 stycznia 2022 r. 

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora: MPL 
VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, z dopiskiem „Zmień klimat z Grundfos– 
Reklamacja” lub mailowo na adres info@grundfos-promocja.pl.    

4.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i NIP firmy 
Uczestnika (lub w której Uczestnik jest zatrudniony), adres do korespondencji (tylko w 
przypadku reklamacji przesłanych listem poleconym), a także opis sprawy, której dotyczy 
reklamacja oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora  

4.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. 

4.5. Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację 
zostanie powiadomiona o decyzji w taki sam sposób, w jaki złożyła reklamację. Postępowanie 
reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza jednak prawa Uczestnika do dochodzenia swoich 
roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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.  

5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest "GRUNDFOS POMPY" sp. z 
o.o. z siedzibą w Baranowie (02-604), ul. Klonowa 23. 

5.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i 
realizacji postanowień jego Regulaminu.  

5.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem 
Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu. 

6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

6.1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach 
opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji 
Konkursu. 

6.2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie 
usługi jak: 

6.2.1. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Konkursu; 

6.2.2. zakładanie i udostępnianie Uczestnikom indywidualnych kont, za pośrednictwem 
których mogą dokonywać aktywności premiowanych w ramach Konkursu, w tym 
zwłaszcza dokonywać rejestracji faktur VAT oraz rozwiązywać Zadania konkursowe, 

6.2.3. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem 
strony internetowej Konkursu; 
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6.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik 
wyświetli stronę internetową Konkursu lub z chwilą zalogowania się Uczestnika na 
indywidualne konto, zgodnie z pkt 2.8. Regulaminu. 

6.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez 
opuszczenie strony internetowej Konkursu. W przypadku zarejestrowanych Uczestników 
umowa zawierana jest na czas uczestnictwa w Konkursie, a Uczestnik może odstąpić od tej 
umowy w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o utworzeniu konta na stronie internetowej 
Konkursu. W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres Organizatora info@grundfos-
promocja.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy prowadzenia konta w Konkursie. W takiej 
sytuacji konto Uczestnika zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Organizatora takiego żądania. 

6.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usługi świadczonych drogą 
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej. 

6.6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej 
Konkursu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii 
obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi 
rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp. 

6.7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi 
zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z 
korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu 
zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. 
szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości 
uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. 

6.8. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy 
informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia 
Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Informacje o Konkursie udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej Konkursu oraz 
poprzez kontakt z Organizatorem na adres e-mail: info@grundfos-promocja.pl.   

7.2. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie. 
W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Zmień klimat z Grundfos – rezygnacja” pisemne 
oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie lub czytelny skan bądź zdjęcie własnoręcznie 
podpisanego oświadczenia wysłać na adres e-mail: info@grundfos-promocja.pl. Na podstawie 
oświadczenia o rezygnacji Organizator wykreśli daną osobę z grona Uczestników Konkursu. 

7.3. Zamierzeniem Organizatora ani celem Konkursu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym 
podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Pompom (dalej: 
Innym Podmiotom), w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania 
nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów do 
sprzedaży których doprowadzi lub które nabędzie Uczestnik zarówno w okresie trwania 
Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 

7.4. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 
naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, a także w przypadku, gdy Uczestnik dopuści 
się jakichkolwiek: 

7.4.1. działań naruszających dobra osobiste Organizatora lub Partnera (np. renomę lub dobre 
imię), lub  
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7.4.2. działań naruszających prawa własności intelektualnej przysługujące Organizatorowi lub 
Partnerowi, lub  

7.4.3. czynów nieuczciwej konkurencji 

- powodujących lub mogących spowodować szkodę majątkową lub niemajątkową dla Partnera 
lub Organizatora. Organizator nie będzie brał pod uwagę aktywności dokonanych przez 
Uczestnika w Konkursie rozpoczynając od chwili, w której podjął decyzję o wykluczeniu 
Uczestnika z Konkursu. O fakcie wykluczenia z Konkursu Uczestnik zostanie poinformowany w 
formie pisemnej lub mailowej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo 
skierować do niego roszczenie o zwrot wszystkich nienależnie przyznanych nagród lub ich 
równowartości. 

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
Ogłoszenie zmian Regulaminu nastąpi poprzez stronę internetową Konkursu, a dodatkowo 
Organizator powiadomi o nich Uczestników wysyłając wiadomość e-mail lub SMS na dane 
kontaktowe podane w formularzu rejestracyjnym. 

7.6. Regulamin jest jawny i dostępny na stronie internetowej Konkursu. 

7.7. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają własnością Organizatora. 

7.8. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter 
informacyjny.  

7.9. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym 
prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

7.10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
innych ustaw. 

7.11. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu 
cywilnego. 

7.12. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych. 

  



ZAŁĄCZNIK 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU  

„ZMIEŃ KLIMAT Z GRUNDFOS” 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu „Zmień klimat z Grundfos” 
(„Konkurs”) jest "GRUNDFOS POMPY" Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (02-604), ul. Klonowa 
23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV 
Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000029384, posiadająca numer NIP: 
7781016783, Regon 630249980, kapitał zakładowy w kwocie 8.197.000 zł (dalej: Administrator). 

2. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (”RODO”) oraz Polityką prywatności 
dostępną na stronie www.grudfos-promocja.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Konkursu, na co osoby 
te wyrażają zgodę zaznaczając oświadczenie znajdujące się w formularzu rejestracyjnym.  

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu (w tym wydania nagród, postępowania reklamacyjnego, rozliczeń 
podatkowych).  

Dane Uczestników będą przetwarzane także w celu wykonania obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, tj.: 
a) rozliczenia należności podatkowych; 
b) archiwizowania dokumentacji związanej z rozliczeniem przez okres lat 5 licząc od roku w 

którym zaktualizował się obowiązek podatkowy; 
c) wykonania obowiązków związanych z reklamacjami w ramach Konkursu, do czasu 

ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, jednakże nie dłużej niż rok. 

W wyżej wymienionych przypadkach podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c 
RODO. 

Dane osobowe Uczestników będą mogły być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f 
RODO dla celów wiązanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, co stanowi 
prawnie uzasadniony cel Administratora. W tym celu dane będą przetwarzane do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania lub do zakończenia postępowania egzekucyjnego 
jeśli jego wszczęcie i prowadzenie okaże się być konieczne. 

5. Uczestnik Konkursu może wyrazić dobrowolnie zgodę (zgody) na przetwarzanie danych 
osobowych przez Administratora oraz jego współpracowników także dla innych celów niż udział 
w Konkursie (tzn. dla celu wysyłania komunikatów marketingowych) poprzez kontakt za 
pośrednictwem jednego bądź kilku z zaproponowanych przez Administratora kanałów 
komunikacji (np. sms, telefon), przy czym niewyrażenie ww. zgody (zgód) nie warunkuje udziału 
w Konkursie. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w tych celach będzie Administrator. Przetwarzanie danych w takiej sytuacji 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6. Każda udzielona zgoda może być przez Uczestnika w dowolnym czasie odwołana poprzez 
zgłoszenie dokonane na adres siedziby Administratora lub adres e-mail: 
mbygum@grundfos.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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7. Podanie danych osobowych dla celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w nim. 

8. Dane osobowe są zbierane w zakresie wynikającym z Regulaminu Konkursu oraz w zakresie 
danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. danych identyfikujących Uczestnika na stronie 
internetowej Konkursu oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i 
zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Konkursu.  

9. Administrator powierzył Organizatorowi Konkursu przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników Konkursu, w zakresie wskazanym w Regulaminie i w celu realizacji Konkursu. Dane 
powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje jak 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło w zakresie zgodnym z 
treścią formularza rejestracyjnego, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 
Administratorem a Organizatorem Konkursu. 

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 
a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi marketingowej i 

reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do 
realizacji tych usług; 

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej 
(np. prowadzące hosting stron internetowych, dostarczających rozwiązania w zakresie e-
mailingu), prawnej – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług; 

c) organom państwowym, w tym Urzędowi Skarbowemu na podstawie przepisów prawa.  

11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jego 
zakończeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z 
reklamacji. W sytuacji wyrażenia stosownej zgody dane osobowe będą przechowywane 
(przetwarzane dla celów marketingowych) przez okres ważności udzielonej przez uczestnika 
zgody, tj. do czasu jej wycofania. 

12. Uczestnik Konkursu ma prawo – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 
osobowych, w tym przepisach RODO: 

a) dostępu do swoich danych,  

b) żądania ich sprostowania,  

c) prawo żądania usunięcia danych,  

d) ograniczenia przetwarzania danych,  

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  

f) prawo do przenoszenia danych do innego administratora. 

Aby skorzystać z ww. uprawnień należy skontaktować się z Administratorem wysyłając 
zgłoszenie w mailowo na adres: mbygum@grundfos.com. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu ochrony 
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uważa on, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. W ramach wykonania tego 
uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie osoba 
uznaje za naruszające jej prawa lub wolności i czego się domaga. 

13. Do Konkursu prowadzona jest strona internetowa www.grundfos-promocja.pl. Szczegółowe 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z jej korzystaniem znajdują 
się w zakładce „Polityka prywatności” na ww. stronie. 
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14. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w 
razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem 
pod adresem e-mail: mbygum@grundfos.com. 
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