
Regulamin konkursu 
“ Romantyczny weekend SPA w Hotelu Arłamów dla dwojga” 

 
1. Postanowienia ogólne 
 

a) Organizatorem konkursu “ Romantyczny weekend SPA w Hotelu Arłamów dla dwojga” (dalej: „Konkurs”) 
jest: ML SYSTEM + Sp. z o.o., Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie, NIP: 517 03 63 419 (dalej „Organizator”). 

b) Konkurs jest skierowany dla pełnoletnich uczestników Międzynarodowych Energetycznych Targów 
ENERGETAB 2022 w Bielsku Białej.  

c) Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
d) Czas trwania Konkursu został oznaczony na okres od 13.09.2022 od do 15.09.2022 r.  
e) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w szczególności pracownicy uczestniczący w 

opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzice, 
dzieci, rodzeństwo). 

 

 
2. Zasady i przebieg Konkursu 
 
a) Decydując się na udział w Konkursie należy wypełnić specjalny formularz kontaktowy, w tym odpowiedzieć 

pisemnie na pytanie:  
 
„Dlaczego uważasz, że fotowoltaika jest najlepszym źródłem energii elektrycznej?” 
 
Dodana odpowiedź musi być zgodna z tematyką konkursową. 

b) Uczestnik może udzielić wyłącznie jednej  odpowiedzi konkursowej, wypełniając jeden formularz. 
c) Oceny najlepszego opisu dokona jury powołane przez Organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. 

d) Organizator przewiduje JEDNĄ NAGRODĘ   
 

e) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 14 dni od zakończenia Konkursu. 

f) Organizatorzy wyłonią laureata Konkursu (dalej „Laureat”) spośród osób, które wzięły udział w Konkursie, 
biorąc pod uwagę treść odpowiedzi na pytanie konkursowe, oceniając ją pod względem spójności                                
z tematyką konkursu oraz kreatywności Uczestnika. 

 
3. Nagrody 
a) W konkursie są przewidziana jest  następująca nagroda  (dalej: „Nagroda”): 

• Romantyczny weekend SPA w Hotelu Arłamów dla dwojga. Jest to Voucher, upoważniający do pobytu 
w Hotelu Arłamów *****, na dwie doby hotelowe, dla dwóch osób. Voucher może zostać zrealizowany 
do 15.09.2023 r.,  z wyłączeniem terminów specjalnych, ferii zimowych oraz wakacji. 

b) Nagrodę  Organizator przekaże bezpłatnie w formie Vouchera na wskazany przez Laureata adres. 
c) Laureatowi przysługuje prawo tylko do jednej Nagrody. 
d) Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu w formie mailowej lub telefonicznej, w oparciu o dane 

wskazane w wypełnionym  formularzu konkursowym. Laureat Konkursu zobowiązuje się do przekazania 
Organizatorowi stosownych danych, potrzebnych do dostarczenia Nagrody. Konkurs ma charakter 
ogólnopolski. Organizator nie wysyła Nagród poza granice Polski. 
 

4. Reklamacje 
a) Uczestnik może złożyć reklamację w szczególności jeżeli Nagroda jest niezgodna z jej opisem lub obarczona 

jest wadami. 

b) Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@mlsystem.pl. 
c) Reklamacje można składać przez cały okres trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia jego zakończenia. 

d) Reklamacje będą  ̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób 
określony w lit. b powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za 

mailto:marketing@mlsystem.pl


pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana 
reklamacja. 

 
5. Dane osobowe 
a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
b) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i w oparciu o  następujące 

podstawy: 

• w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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”), (zgoda Uczestnika Konkursu); 

• w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 
ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Organizatora); prawnie uzasadniony interes 
Organizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych 
działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również obrony przed 
roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w stosunku do Organizatora, 

• jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową 
podstawą i celem przetwarzania będzie realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z 
przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 
6 ust. 1 lit. c RODO. 

• w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

• w celu ewentualnego kontaktu z Uczestnikami 
c) W celu przeprowadzenia konkursu Organizator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane Uczestnika: 

• podstawowe dane identyfikacyjne  imię i nazwisko Uczestnika, firma (w celu identyfikacji udziału w 
Targach) NIP,  adres, adres e-mail, nr telefonu. 

d) Poza danymi, o których mowa w lit. c, w celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać 
także następujące dane osobowe Laureata, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród 
oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych: 

• imię; 

• nazwisko; 

• adres zamieszkania; 

• numer telefonu; 

• adres e – mail; 
e) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres 

niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 

f) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również 
wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z 
udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do Nagrody, o ile zostanie mu przyznana. 

g) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Organizator zobowiązany jest 
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), 
podmioty realizujące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, 
usługi doradcze. 

h) Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z 
zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską 
i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 
określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy.  

i) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 



j) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich w przypadku ich nie podania udział w Konkursie 
nie będzie możliwy.  

k) W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

l) Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, 
zgodnie z RODO, na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz, że został poinformowany o tym, 
że administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany wyżej w lit. a. 

 
6. Postanowienia końcowe 
a) Wypełnienie formularza i udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, oznacza akceptację postanowień 

niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń: 
i. Treść udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości 

Uczestnika; 
ii. Uczestnikowi przysługuje pełnia praw do treści udzielonej odpowiedzi i niniejszym Uczestnik 

oświadcza, że nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich; 
b) Laureat zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do swojej 

odpowiedzi konkursowej. Zawarcie umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi 
najpóźniej w dniu 6.10.2022 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku odmowy 
zawarcia umowy lub nie zawarcia umowy do dnia 6.10.2022 r. z przyczyn, za które Uczestnik Konkursu 
ponosi odpowiedzialność, Organizator unieważnia decyzję o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi 
Konkursu i wzywa Uczestnika Konkursu do zwrotu otrzymanej nagrody jeżeli nagroda została Uczestnikowi 
Konkursu wydana. Nagroda w takiej sytuacji przyznawana jest następnemu w kolejności Uczestnikowi 
Konkursu. 

 
c) Uczestnik, dokonując zgłoszenia konkursowego potwierdza jednocześnie, że ponosi pełną 

odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich do zgłoszonej 
odpowiedzi konkursowej.  

d) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz.U.2022.888) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy.  

e) Konkurs prowadzony jest na targach ENERGETAB w dniach 13-15.09.2022 r. 
f) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Uczestnika, które są 

sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi 
obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby 
skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, 
religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafiki, teksty, linki) 
naruszające powyższe zasady będą usuwane, a Organizator Konkursu może ograniczyć Uczestnikowi 
umieszczającemu takie treści dostęp do innych konkursów organizowanych przez Organizatora. 

g) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie 
https://mlsystemplus.pl/regulaminy/ 


