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 Regulamin Konkursu “Baw się z nami kolorami”  
 
§1. Zasady ogólne.  
 
1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady i warunki, na jakich odbywa się 
konkurs pod nazwą „Baw się z nami kolorami” (dalej: „Konkurs”). 
 
1.2. Organizatorem Konkursu jest Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o., z siedzibą w 
Łomiankach pod adresem ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000037036, NIP 522 010 24 26 (dalej zwany „Organizatorem").  
 
1.3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie dodatkowe materiały promocyjno-reklamowe mają 
charakter informacyjny.  
 
1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://www.klima.com.pl/konkursy/  
 
1.5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania zasad 
w nim zawartych.  
 
1.6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani 
powiązany z serwisem społecznościowym Facebook oraz Instagram. Serwisy te nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z czym reklamacje związane z 
przeprowadzeniem Konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.  
 
1.7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.  
 
1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych.  
 
§2. Miejsce i czas trwania Konkursu.  
 
2.1. Konkurs odbywa się na stronie internetowej klima.com.pl, wybrane zgłoszenia mogą dodatkowo 
zostać zamieszczone na profilach firmowych w Social Mediach Organizatora Konkursu oraz FREE 
POLSKA, wyłącznego przedstawiciela marki Gree w Polsce (na profilu GREE POLSKA).  
 
2.2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 06 maja 2021 roku. Zgłoszenia można przesyłać na adres 
mailowy: konkurs@klima.com.pl do 30 września 2021 roku, do godziny 23:59.  
 
2.3. Organizator Konkursu może przedłużyć czas trwania Konkursu.  
 
 
§3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.  
 
3.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być osoba fizyczna, która łącznie 
spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki: 

• zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;  

• spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do 
Zadania konkursowego;  
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• posiada ważny certyfikat na F-Gazy i jest instalatorem urządzeń klimatyzacyjnych lub 
prowadzi działalność gospodarczą z tego zakresu. 

• zdjęcie przesłane przez uczestnika przedstawia urządzenie zakupione w okresie: od 01 maja 
2021 do 30 września 2021 w firmie: Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o. 
 

3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz podmioty i ich pracownicy 
współpracujący z nim przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin 
wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej, rodzeństwo, 
małżonkowie i zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, kuzyni i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia.  
 
3.3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, pełnoletnie, które jednocześnie mają pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz posiadają miejsce zamieszkania i adres do doręczeń na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
3.4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat. 
  
§4. Ochrona danych osobowych.  
 
4.1. Zgodnie z art. 13 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), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych 
osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Rozdaniu (dalej: „Dane osobowe”) jest Zakład 
Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach pod adresem ul. Warszawska 
17, 05-092 Łomianki, adres do korespondencji: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki.  
 
4.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i 
przeprowadzenie Konkursu, oraz przekazanie nagród Laureatom i zestawów upominkowych 
pozostałym Uczestnikom. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do 
praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe 
przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  
 
4.3. Dane Uczestników nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych. Dane Laureatów i 
Uczestników mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody i upominku 
w postaci zestawu gadgetów reklamowych, jak również odpowiednim organom podatkowym.  
 
4.4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych 
danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.  
 
4.5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, zaś w stosunku do 
Laureatów dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego przekazania nagrody, a w stosunku do 
osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.  
 
4.6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo 
przenoszenia danych.  
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4.7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
 
4.8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w 
Konkursie / otrzymania nagrody.  
 
§5. Zasady Konkursu.  
 
5.1. Uczestnikiem, który spełnił przesłanki określone w §3 Regulaminu jest osoba, która wykona 
poniższe Zadanie konkursowe: 
 
a. Przesłała zdjęcie wykonanej przez siebie instalacji klimatyzacyjnej, na którym widnieje jednostka 
wewnętrzna marki GREE. 
b. Zdjęcie obrazuje jak istotną rolę odgrywa kolor jednostki klimatyzacyjnej w aranżacji wnętrza.  
c. Zdjęcie zostało pozyskane w sposób legalny i za zgodą Klienta, u którego wykonany był montaż 
jednostki klimatyzacyjnej.  
d. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie 
internetowej klima.com.pl, koncie profilowym Facebook oraz Instagram Organizatora oraz firmy 
GREE.  
 
5.2. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub 
powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem 
polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.  
 
5.3. Zgłoszenie nie może zawierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marki GREE, jak 
również treści reklamowych promujących inne marki niż GREE. 
 
5.4. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające 
zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób 
trzecich, niezgodne z prawem polskim, propagujące spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty 
godzące w uczucia religijne, zawierające treści pornograficzne, a także dyskryminujące z uwagi na rasę, 
religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną i poglądy polityczne. jak 
również oznaczenie marek konkurencyjnych w stosunku do marki GREE oraz treści reklamowe 
promujące inne marki niż markę GREE zostanie wykluczony z Konkursu.  
 
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursu Uczestników, którzy nie 
spełnili wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie i prowadzą jakiekolwiek działania 
mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.  
 
5.6. W przypadku naruszenia regulaminu bądź utrudniania realizacji Konkursu innym Uczestnikom, w 
dowolnym momencie Konkursu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Decyzja 
Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 
  
5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Konkursu mogące naruszyć 
porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  
 
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform Facebook oraz Instagram.  
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§6. Nagrody.  
 
6.1. Nagrodami są:  
a. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie jest klimatyzator GREE Fairy Dark 
GWH12ACC-K6DNA1F/I | GWH12AFC-K6DNA2F/O. 
b. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie jest oczyszczacz powietrza Eagle, Marki GREE. 
c. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie jest nawilżacz powietrza MYSTIC Marki GREE 
d. Za wyróżnienia przyznawane są Bluzy 4F z logiem GREE.  
e. Dodatkowo, każdy z pozostałych uczestników nie będący Laureatem otrzyma mały zestaw 
niespodzianka zawierający gadżety reklamowe.  
 
6.2. Nagrody oraz upominki zostaną przekazane Laureatom i Uczestnikom drogą pocztową na koszt 

Organizatora na terenie Polski. 

6.3. Laureatom nie przysługuje możliwość wymiany wygranej na ekwiwalent pieniężny oraz 
przekazania prawa do wygranej na osobę trzecią. 
 
6.4. Organizator zobowiązuje się do wysyłki nagród do 30 dni od ogłoszenia wyników. Nagrody dla 
Laureatów zostaną wysłane do 30 dni po otrzymaniu wiadomości zwrotnej o zawiadomieniu o 
zwycięstwie w konkursie. 
 
§7. Wybór laureatów.  
 
7.1. Laureatami zostaną Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. 
W skład Komisji Konkursowej wchodzi 6 osób powołanych przez Organizatora.  
 
7.3. Wybór Laureatów następuje spośród Uczestników, którzy spełnią warunki określone w §3 oraz §5 
i w terminie od godziny opublikowania informacji o rozpoczęciu konkursu w Social Mediach oraz za 
pośrednictwem wiadomości e-mail z informacją o Konkursie w dniu 06 maja 2021 roku do godziny 
23:59 dnia 30 września 2021 roku prześlą swoje zgłoszenie na adres konkurs@klima.com.pl.  
 
7.4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na adres e-mail, z którego nadesłano zgłoszenie 
konkursowe. 
 
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w wiadomością e-mail na adres z którego zostało 
wysłane zdjęcie ze zgłoszeniem oraz na stronie internetowej klima.com.pl oraz na profilach Facebook 
oraz Instagram Organizatora. 
 
7.5. Przedstawiciel Organizatora będzie czekał na wiadomość od Zwycięzcy przez 10 dni roboczych od 
dnia, w którym zamieści informację z informacją o wygranej, jeżeli w tym czasie nie otrzyma 
wiadomości zwrotnej, zwycięzca traci prawo do nagrody.  
 
7.6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody 
z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu 
Uczestnikowi wyłonionemu według kryteriów zawartych w paragrafie 3 i 5.  
 
§8. Postępowanie reklamacyjne.  
 
8.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres 
Organizatora: Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach pod 
adresem ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki.: z dopiskiem „Reklamacja – Baw się z nami kolorami" 
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lub w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs@klima.com.pl z tematem wiadomości 
„Reklamacja –Baw się z nami kolorami”.  
 
8.2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty otrzymania Nagrody.  
 
8.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji.  
 
8.4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez 
Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, 
wynik reklamacji uznaje się za dostarczony. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik 
zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową, w ciągu 14 dni roboczych 
od daty otrzymania reklamacji.  
 
8.5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu reklamacyjnym mają charakter ostateczny. 

§9. Polityka prywatności.  
 
9.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji 
dotyczących wyników Konkursu ze wskazaniem nagrodzonych Uczestników, jak również publicznego 
prezentowania nagrodzonych fotografii konkursowych na swojej stronie internetowej klima.com.pl, 
fanpage'u na Facebooku, profilu na Instagramie oraz na Facebooku oraz Instagramie firmy GREE, na co 
Uczestnik wyraża zgodę.  
 
§10. Zmiany.  
 
10.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia 

warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o 

zmianie oraz nowy Regulamin zostaną ̨zamieszczone na stronie klima.com.pl 


