
Regulamin Konkursu „Zadzwoń i wygraj kalendarz z KropElką” 

Postanowienia ogóle  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą 

 „Zadzwoń i wygraj kalendarz z KropElką”. Organizatorem konkursu są Dąbrowskie 

Wodociągi Spółka z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin konkursu 

dostępny jest na stronie internetowej www.dabrowskie-wodociagi.pl oraz w siedzibie  

w Dąbrowie Górniczej ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Przystąpienie do 

konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do 

konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Konkurs odbywa się od dnia 30.12.2021 r. do chwili, kiedy pierwsze 10 osób zadzwoni pod 

nr 32 639-51-87, w godzinach od 8:00 do 13:00, podając hasło „Kropelka”. 

3. W konkursie może brać udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnej  

z wyłączeniem pracowników Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. 

4. W mediach społecznościowych na Facebooku Organizatora pojawi się informacja, że 

pierwsze 10 osób, które zadzwoni pod podany numer podając hasło „Kropelka” wygrywa 

nagrodę. Zwycięzca podaje imię i nazwisko, celem identyfikacji przy odbiorze nagrody. 

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz i wygrać jedną nagrodę. 

Nagroda 

1. Nagrodą przewidzianą dla zwycięzców jest kalendarz na 2022 rok z logo Dąbrowskich 

Wodociągów oraz z KropElką. 

2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody 

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi konkursu. 

                Odbiór nagród 

1. Odbiór nagrody odbywa się w siedzibie Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. ul. Powstańców 

13, 41-300 Dąbrowa Górnicza (w Biurze Obsługi Klienta) w dniu konkursu i przez 14 kolejnych 

dni roboczych w godz. od 8.00 do 15.00. Organizator przy wydaniu nagrody może zażądać od 

zwycięzcy potwierdzenia danych osobowych. 

2. Niezachowanie terminu, o którym mowa w pkt 1. jak również podanie nieprawidłowych danych 

osobowych skutkuje utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do dyspozycji 

Organizatora. 

              Dane osobowe 

1. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia Zwycięzców, przyznania i wydania nagrody. Wzięcie udziału w konkursie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

http://www.dabrowskie-wodociagi.pl/


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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.  

3. Organizator Konkursu informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przechowywane  

i przetwarzane w siedzibie Organizatora , wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich 

poprawiania oraz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna,  

iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                Postanowienia konkursu 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,  

w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie 

komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej organizatora. 


