Regulamin Akcji HDEF, 2016 r.

Regulamin akcji „Honorowy Dawca Energii
Fortum” (zwany dalej „Regulaminem”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja jest organizowana pod nazwą "Honorowy Dawca Energii Fortum" i jest zwana dalej: "Akcją HDEF".
2. Akcja HDEF odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem i zarazem fundatorem nagród w Akcji HDEF jest FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304
Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33402, NIP 118-16-06-457, o
kapitale zakładowym w wysokości 280.000.000,00 zł(„Fundator” lub „Organizator”).
4. Za realizację Akcji HDEF zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa odpowiada
Organizator.
5. Akcja HDEF rozpoczyna się wraz z dniem 9.04.2016 r. i kończy się z dniem 30.09.2016 r.
6. Akcja HDEF polega na pobraniu aplikacji HDEF na telefon komórkowy, zliczającej pokonane przez Uczestników Akcji
HDEF kilometry w ramach następujących sposobów aktywności: bieganie, jazda na rowerze oraz nordic walking, które
następnie przeliczane są na energię.
7. Celem Akcji HDEF jest zebranie jak największej ilości energii dla danego miasta, gdyż od jej ilości zależeć będzie suma
pieniężna, którą Fundator przekaże organizacji charytatywnej w danym mieście, z przeznaczeniem tej sumy na wskazany
przez Fundatora cel charytatywny.
8. Fundator zastrzega, że łączna wysokość sumy pieniężnej przekazanej na cel charytatywny nie może przekroczyć 80.000 zł.
9. W ramach Akcji HDEF, Organizator zorganizuje dla Uczestników Akcji HDEF konkursy z nagrodami, na zasadach
określonych odrębnymi Regulaminami.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI HDEF
1. Uczestnikiem Akcji mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Uczestnikami Akcji HDEF są wszystkie osoby, które pobrały Aplikację HDEF stworzoną na potrzeby udziału w Akcji
HDEF oraz spełniają warunki opisane w § 2 ust. 6 Regulaminu.
3. Aplikacja działa i może zostać pobrana jedynie na telefonie komórkowym typu smartfon, na systemach Android (wersja
od 4.0 do 5.0.2), iOS (wersja od 8) oraz Windows Phone (wersja od 8.0 do 8.1) . Aplikacja będzie dostępna na
platformach sklepowych AppStore, Windows Phone Store oraz play market (dawny android market).
4. W momencie publikacji Aplikacji HDEF na ww. platformach sklepowych, każdy Uczestnik Akcji HDEF będzie mógł
pobrać Aplikację HDEF do wyszukiwarki Aplikacji HDEF w platformach sklepowych wymienionych w ust. 3 powyżej.
Aplikacja HDEF współpracuje z innymi wybranymi aplikacjami dostępnymi za pośrednictwem platform sklepowych App
Store oraz Google Play Store poprzez umożliwienie synchronizacji danych pochodzących z tych aplikacji z danymi
Aplikacji HDEF.
5. Po pobraniu Aplikacji HDEF, Uczestnik Akcji HDEF podaje m.in. swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz
wybiera miasto na rzecz którego będzie zbierać energię oraz formę aktywności. Uczestnik ma do wyboru następujące
miasta: Zabrze, Bytom, Wrocław, Częstochowa oraz Płock.
6. Warunkiem uczestnictwa w Akcji HDEF jest:
a)
ukończenie 18 lat, oraz
b) pobranie Aplikacji HDEF zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3-5 Regulaminu, oraz
akceptacja w całości Regulaminu i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego
c)
postanowień, oraz
d) dobrowolna i nieodpłatna zgoda Uczestnika na przetwarzanie podanych przez Uczestnika Akcji HDEF danych
osobowych przez FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304, Wrocław,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33402, NIP
118-16-06-457, o kapitale zakładowym w wysokości 280.000.000,00 zł - administratora danych osobowych, w
rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
niniejszej Akcji HDEF, oraz
e)
oświadczenie Uczestnika Akcji HDEF, iż zostałpoinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe
oraz żądania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia, oraz
f)
oświadczenie Uczestnika Akcji HDEF, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i wyrażenie zgody
na ewentualne sprawdzanie przez Organizatora prawdziwości informacji podanych przez Uczestnika Akcji HDEF,
oraz
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g) wyrażenie dobrowolnej i nieodpłatnej zgody Uczestnika Akcji HDEF - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.), w
szczególności na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym publikowanie przez Organizatora lub
inny wskazany przez niego podmiot wizerunku Uczestnika Akcji HDEF, utrwalonego na opublikowanym zdjęciu/
zdjęciach, jego głosu, imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wypowiedzi itp., bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych, za pośrednictwem dowolnej formy i medium, w tym w prasie oraz Internecie, w tym na stronie
internetowej www.honorowydawcaenergii.fortum.pl, oraz
h) przestrzeganie warunków Regulaminu przez Uczestnika Akcji HDEF, oraz
i)
oświadczenie Uczestnika Akcji HDEF, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania
aktywności realizowanych w ramach Akcji HDEF, oraz, że bierze udział w Akcji HDEF na własną
odpowiedzialność, oraz
j)
oświadczenie Uczestnika Akcji HDEF o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora, w razie
wypadku lub szkody Uczestnika Akcji HDEF, związanej z udziałem w Akcji HDEF.
7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika wszelkich zgód i oświadczeń, o
których mowa w niniejszym Regulaminie.
8. Udział w Akcji HDEF jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
9. Uczestnik Akcji HDEF bierze udział w Akcji HDEF na własną odpowiedzialność , w szczególności Organizator oraz
wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników Akcji HDEF za
jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika Akcji HDEF.
10. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Akcji HDEF ubezpieczenia.

§3
ZASADY AKCJI HDEF
1. Uczestnik w ramach Akcji HDEF reprezentuje jedno z miast, wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu oraz wybiera jeden
ze sposobów aktywności, o których mowa § 1 ust. 6 Regulaminu.
2. Dopuszcza się, by Uczestnik Akcji HDEF, w trakcie trwania Akcji HDEF, zmienił reprezentowane przez siebie miasto.
Wówczas wszystkie uzyskane dotychczas kilometry zasilać będą jego nowo reprezentowane miasto.
3. W momencie, gdy Aplikacja HDEF jest włączona, Uczestnik ma możliwość dostępu do mapy znajdującej się na
osobnej planszy, na której widoczna jest prędkość, czas, odległość oraz długość trasy w danej chwili, którą
Uczestnik przebiegł/przejechał/przeszedł, z zaznaczeniem miejsca, w którym obecnie się znajduje.
4. Uczestnik ma możliwość porównania wyników poszczególnych aktywności, tj. biegów, jazdy na rowerze oraz nordic
walking z różnych dat, z uwzględnieniem następujących danych: data biegu/jazdy na rowerze/nordic walking, pokonana
odległość oraz czas.
5. Uczestnik ma możliwość dzielenia się ze znajomymi swoimi danymi na portalu społecznościowym Facebook poprzez
skorzystanie w Aplikacji HDEF z funkcji „publikuj” oraz opcji „podziel się wynikiem”, z możliwością dodania
własnego komentarza. Na Facebooku wynik opublikowany jest w formie mapy trasy i komentarza.
6. Uczestnik w dowolnym momencie może zatrzymać mierzenie dystansu i wznowić pomiar, a także zakończyć
aktywność. Po zakończonej aktywności wyświetla się krótkie podsumowanie wraz z trasą przemierzonego dystansu.
7. Kilometry, które każdy z Uczestników uzyska w ramach Akcji HDEF zostaną przeliczone na energię według
następującego przelicznika:
Nordic Walking - 1 km = 63,51 Wh
Bieganie 1 km = 82,51 Wh
Rower 1 km = 34,85 Wh
8. Uzyskana dla danego miasta w wyniku ww. przeliczenia energia przełoży się na wysokość sumy pieniężnej, jaką Fundator
przekaże organizacji charytatywnej wyznaczonej dla danego miasta z przeznaczeniem na cel charytatywny.
9. Na stronie www.honorowydawcaenergii.fortum.pl publikowany będzie aktualny ranking w podziale na miasta,
prezentujący ilość uzyskanych kilometrów dla danego miasta oraz sumę uzyskaną w wyniku przeliczenia, o którym
mowa w ust. 7 powyżej. Uzyskane dla danego miasta kilometry stanowią sumę kilometrów uzyskanych przez
wszystkich Uczestników reprezentujących określone miasto.
10. Organizator monitoruje przebieg Akcji HDEF i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie nieuczciwych
metod zdobywania kilometrów, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Aplikacji HDEF w stosunku
do Uczestnika stosującego nieuczciwe metody zdobywania kilometrów. Za nieuczciwe metody będzie poczytywane w
szczególności uzyskanie takiej ilości kilometrów, która dziennie nie jest możliwa do wybiegania/przejechania/przejścia (np.
500 kilometrów jednego dnia), jak również inne metody mogące wpłynąć na wynik Akcji HDEF.

§4
NAGRODY
1. Fundator wyznacza w każdym mieście, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, organizację charytatywną, której
przekaże sumę pieniężną, uzyskaną w wyniku niniejszej Akcji HDEF, w wysokości uzależnionej od ilości energii
uzyskanej dla danego miasta.
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2. Wysokość sumy pieniężnej przekazanej organizacji charytatywnej wyznaczonej dla danego miasta będzie następująca:
a) Miasto, na rzecz którego uzyskano największą liczbę kilometrów, przeliczoną następnie na energię, zajmuje pierwsze
miejsce, a organizacja charytatywna wyznaczona dla tego miasta otrzyma sumę pieniężną w wysokości 30.000 zł, z
przeznaczeniem na wskazany przez Fundatora cel charytatywny,
b) Miasto z kolejną, największą liczbą kilometrów, przeliczoną następnie na energię, zajmuje drugie miejsce, a organizacja
charytatywna wyznaczona dla tego miasta otrzyma sumę pieniężną w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na
wskazany przez Fundatora cel charytatywny,
c) Miasto z kolejną, największą liczbą kilometrów, przeliczoną następnie na energię, zajmuje trzecie miejsce, a Organizacja
charytatywna wyznaczona dla tego miasta otrzyma sumę pieniężną w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na
wskazany przez Fundatora cel charytatywny,
d) Miasto z kolejną, największą liczbą kilometrów, przeliczoną następnie na energię, zajmuje czwarte miejsce, a
Organizacja charytatywna wyznaczona dla tego miasta otrzyma sumę pieniężną w wysokości 10.000 zł, z
przeznaczeniem na wskazany przez Fundatora cel charytatywny,
e) Miasto z najmniejszą liczbą kilometrów, przeliczoną następnie na energię, zajmuje piąte miejsce, a Organizacja
charytatywna wyznaczona dla tego miasta, otrzyma sumę pieniężną w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na
wskazany przez Fundatora cel charytatywny.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Akcji HDEF będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.), w zakresie, w jakim zostaną podane przez Uczestników Akcji
HDEF dla celów przeprowadzenia Akcji HDEF, w tym w szczególności wyłonienia zwycięzców, przyznania oraz wydania
Nagród, podania do publicznej wiadomości zdjęcia, imienia i nazwiska Uczestnika Akcji HDEF, przeprowadzenia
innych konkursów w ramach Akcji HDEF oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników Akcji
HDEF.
2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji HDEF w
celach związanych z realizacją Akcji HDEF, innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w drodze umowy
zawartej na piśmie.
3. Wzięcie udziału w Akcji HDEF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 ze zmianami). Organizator Akcji HDEF, będący Administratorem danych osobowych, informuje
Uczestników Akcji HDEF, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej
dobrowolnie przez Uczestnika Akcji HDEF zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego
Regulaminu.
4. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia.
5. Warunkiem udziału w Akcji HDEF jest podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik poda dane niepełne lub nieprawdziwe,
zostanie wykluczony z udziału w Akcji HDEF.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji HDEF i jest dostępny na stronie
internetowej pod adresem: www.honorowydawcaenergii.fortum.pl, przez cały czas trwania Akcji HDEF oraz 14 dni od
jej zakończenia, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wystąpi jakakolwiek awaria lub przerwa w działania tej strony
internetowej. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 05.04.2016 r.
Wszelkie reklamacje Uczestników Akcji HDEF będą przyjmowane w czasie trwania Akcji HDEF oraz nie później niż w
terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Akcji HDEF, wyłącznie w trybie korespondencji wysłanej listem poleconym
na adres Organizatora Akcji HDEF.
Organizator jest uprawniony w każdym czasie do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.honorowydawcaenergii.fortum.pl.
Naruszenie przez Uczestników Akcji HDEF któregokolwiek z postanowień Regulaminu Akcji HDEF, a w
szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w związku z
uczestnictwem w Akcji HDEF, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Akcji HDEF z Akcji HDEF oraz
powoduje utratę uzyskanych kilometrów, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty,
przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski
żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków
nałożonych na niego Regulaminem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące wynikać z użytkowania Aplikacji HDEF i jej
współdziałania z systemem operacyjnym Uczestnika Akcji HDEF. Organizator oświadcza, że Aplikacja HDEF została
przez niego wykonana i przetestowana zgodnie z profesjonalnym charakterem prowadzonej przez Organizatora
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działalności i jest wolna od wirusów komputerowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zacięcia się Aplikacji HDEF, jej niewłaściwego działania oraz
używania, a także w razie innych usterek powodujących niedziałanie Aplikacji HDEF.
9. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane podane po pobraniu Aplikacji HDEF.
10. Uczestnik nie ma prawa podawać, jako swoich, danych osób trzecich (włącznie z adresem e-mail).
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