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Regulamin Akcji Promocyjno-Informacyjnej 

„Drzewo za e-FAKTURĘ” 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o rozpoczyna III edycję Akcji promocyjno-

informacyjnej „Drzewo za e-FAKTURĘ” - Rozstrzygnięcie akcji przypada 

 w Światowy Dzień Ziemi.  

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem Akcji jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski (zwanym dalej ”Organizatorem”). 

2. Akcja skierowana jest do wszystkich kontrahentów PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 

(zwanych „Klientem”). 

3. Nagrodą w Akcji jest Bon o wartości 100 złotych (zwane dalej „Nagrodą”) szczegółowo 

opisany w §3 Regulaminu. 

4. W Akcji wezmą udział Klienci PWiK Sp. z o.o., którzy są lub zostaną użytkownikami  

e-FAKTURY w terminie do 22.04.2023 r.  

5. Aby przejść na e-FAKTURĘ należy zarejestrować się do IBO (internetowe biuro obsługi)  

https://www.pwik-wodzislaw.pl/kontakt/informacja-o-e.  

§ 2 

Cele Akcji 

1. Do głównych celów Akcji należy: 

a. Zamiana faktur w formie papierowej na dokumenty elektroniczne. 

b. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wodzisławskiego oraz 

promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody. 

c. Ograniczenie zużycia papieru, a co za tym idzie zmniejszenie wycinki drzew oraz 

zmniejszenie śladu węglowego. 

d. Zwiększenie nowych nasadzeń drzew oraz terenów zielonych na terenie powiatu 

wodzisławskiego. 

§ 3 

Nagroda 

Nagrodą jest bon o wartości 100 zł umożliwiający jednorazowy zakup roślin spośród wszystkich 

dostępnych roślin w miejscu wskazanym w §5, pkt. 4 na łączną kwotę 100 zł. 

 

§ 4 

Rozstrzygnięcie i przekazanie Nagród 

1. Rozstrzygnięcie (losowanie) III edycji Akcji nastąpi po 24.04.2023 r. w siedzibie Organizatora. 

2. Losowanie zwycięzców nastąpi spośród wszystkich aktywnych na dzień 22.04.2023 r. 

użytkowników usługi e-FAKTURA. 

3. Pula Nagród dostępna w Akcji będzie wynosi 50 bonów. 

https://www.pwik-wodzislaw.pl/kontakt/informacja-o-e
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4. Każdy Klient, który zostanie wylosowany zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody 

telefonicznie. 

5. Odbioru bonu upoważniającego do odbioru Nagrody będzie można dokonać w siedzibie 

głównej Organizatora w godzinach pracy. 

 

§ 5 

Bon uprawniający do odbioru Nagrody 

1. Bony będą wydawane w dniach 26.04.2023 r. – 12.05.2023 r. w siedzibie Organizatora 

2. Klient musi odebrać Bon osobiście w siedzibie Organizatora. 

3. Imię i Nazwisko odbierającego Bon muszą być zgodne z danymi Nabywcy widniejącymi na  

e-FAKTURZE. 

4. Posiadacz Bonu może go wykorzystać tylko w1: 

Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Joanna i Krzysztof Ryszka, 

ul. Kopernika 11c, 44-300 Wodzisław Śląski  

w dniach od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r w godzinach: 

poniedziałek – piątek 08:00 – 18:00 

sobota 08:00-14:00 

5. Bon można wykorzystać tylko raz w terminie nie później niż do 31.05.2023 r.  

6. Bonu nie można realizować po upływie terminu ważności.  

7. Bonu nie można zamienić na gotówkę ani wykorzystywać go w innych miejscach niż 

wskazanych w §5 pkt.4. 

8. Za niepełną realizację bonu szkółka nie wydaję reszty. Ewentualną różnicę Klient dopłaca  

z własnych środków. 

9. Odbiór Nagrody leży po stronie Klienta. Organizator nie dowozi Nagród do Klientów. 

10. Bon upoważnia do odbioru Nagrody opisanej w §3 bez możliwości zamiany Nagrody na inną. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utracenie Bonu (nie ma 

możliwości wystawienia duplikatu). 

12. W przypadku nieodebrania bonu w terminie wskazanym w pkt. 1 lub rezygnacji z Nagrody 

zostanie przeprowadzone losowanie uzupełniające. 

 

 

 

§ 6 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych 

 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Akcji pn. „Drzewo za e-

FAKTURĘ” jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  

w Wodzisławiu Śląskim tel. (32) 455 26 34. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Akcji.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 
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koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą 

cofnie zgodę.    

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a). ww. Rozporządzenia.   

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

b. żądania od PWiK dostępu do danych osobowych, które Jej dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii; 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pwik-wodzislaw.pl 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia Akcji, a ich wykładnia 

i interpretacja należy do Organizatora. 

2. Odbiór Nagrody w postaci Bonu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 

Akcji. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu. 

4. Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Martyna Krawczyk tel. (32) 455 26 34 wew. 358.  

 

 

Link do strony internetowej z Akcją dostępny jest po zeskanowaniu kodu QR: 

  

oraz na stronie internetowej PWIK Sp. z. o.o https://www.pwik-wodzislaw.pl/informacja-

promocja/akcja-promocyjna-e-faktura-edycja-iii 
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