
REGULAMIN  

Kampanii Promującej Postawę Proekologiczną  

pod nazwą „Złap Deszczówkę”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w promującej postawę 

proekologiczną Kampanii pod nazwą „Złap deszczówkę” (zwaną dalej „Kampania”), 

a także kryteria otrzymania nagrody, którą jest 200-litrowy zbiornik z pokrywą i podstawką 

przeznaczony do gromadzenia wody deszczowej. 

2. Organizatorem Kampanii są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 

52/1, 15-950 Białystok (zwane dalej „Organizatorem”) 

 

§ 2 

Cel Kampanii 

Celem Kampanii jest : 

1. Promowanie konta eBOK i upowszechnienie opcji e-Faktura.  

2. Zbieranie i gromadzenie wód opadowych. 

3. Obniżenie kosztów poboru wody do podlewania roślin.  

4. Magazynowanie wody w okresach suszy. 

5. Zwiększenie stopnia oszczędzania wody w obliczu malejących zasobów wodnych. 

6. Ochrona drzew poprzez ograniczenie zużycia papieru i korzystanie z elektronicznego 

odpowiednika faktury papierowej (e-Faktura).  

7. Promowanie postawy proekologicznej. 

 

§ 3 

Zakres terytorialny i uczestnicy 

Kampania skierowana jest do odbiorców z terenu gminy Białystok i gminy Wasilków 

posiadających zawartą z Organizatorem umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków. 

 

 



§ 4 

Warunki uczestnictwa w Kampanii  

1. Udział w Kampanii jest całkowicie dobrowolny. 

2. Wzięcie udziału w Kampanii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

3. Warunkiem udziału w Kampanii jest:  

3.1. posiadanie zawartej z Organizatorem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków;  

3.2. założenie konta na eBOK (https://ebok.wobi.pl/login) wraz z wyrażeniem zgody na 

otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (e-Faktura).  

4. Jeżeli Uczestnik Kampanii wykaże, iż w terminie od 02.06.2021 r. założył konto na eBOK 

oraz wyraził zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (e-Faktura), otrzyma 

zbiornik na deszczówkę o pojemności 200 litrów z pokrywą i podstawką.   

5. Podstawą do weryfikacji jest Wniosek weryfikujący dane Uczestnika (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu), który należy przekazać do Biura Obsługi Klienta – osobiście, pocztą lub na 

adres e-mail: bok@wobi.pl .  

6. Po pozytywnej weryfikacji, Organizator powiadomi Uczestnika o terminie i miejscu odbioru 

nagrody. Organizator nie zapewnia dostawy nagrody. 

7. W celu promocji Kampanii prosimy Uczestników o sfotografowanie wykorzystywanego 

przez siebie zbiornika na deszczówkę i przesłanie zdjęcia/zdjęć na adres e-mail: 

mskiepko@wobi.pl, ewentualnie umożliwienia Organizatorowi wykonania tych zdjęć. W 

tym celu potrzebne będzie wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 3). 

8. Regulamin Kampanii jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.wobi.pl w 

zakładce Kampanie Społeczne.   

§ 5 

Termin/czas trwania kampanii i odbiór nagród 

1. Okres trwania Kampanii - od 2 czerwca 2021 roku do wyczerpania zapasu zbiorników na 

deszczówkę. 

2. Miejscem odbioru zbiornika na deszczówkę jest siedziba Organizatora: ul. Młynowa 52/1 w 

Białymstoku. 

3. Sprawami związanymi z założeniem konta na eBOK i weryfikacją dokumentów zajmuje się 

Dział Sprzedaży mieszczący się w siedzibie Organizatora przy ul. Młynowej 52/1 w 

Białymstoku, tel. (85) 745 81 21.  

4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach dotyczących Kampanii jest Marta Skiepko, 

email: mskiepko@wobi.pl, nr tel. (85) 74 58 165. 
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§ 6 

Nagroda w Kampanii 

1. Nagrodą w Kampanii jest zbiornik na deszczówkę o pojemności 200 litrów (wysokość 81 

cm, średnica 76.5 cm) z pokrywą i podstawką. 

2. Zbiornik na deszczówkę może być stosowany w celu gromadzenia wód opadowych, które 

można wykorzystać np. do podlewania roślin – tym samym obniżając koszty poboru wody 

wodociągowej. Będzie doskonale spełniał swoje zadanie przez długi czas, ponieważ 

charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Zbiornik posiada gładką 

powierzchnię, dlatego z łatwością można go utrzymać w czystości. Jego montaż i demontaż 

jest nieskomplikowany. 

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.  

4. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. 

5. Z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia usługodawca wystawi PIT-11, którego 

wartość należy uwzględnić przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób 

fizycznych.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie bądź 

w jego załącznikach. Zmiany wchodzą w życie po 3 dniach od daty zamieszczenia 

zmienionej treści na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Kampanii, unieważnienia jej bez podania 

przyczyny. 

3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.  

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Wniosek weryfikujący dane uczestnika, który założył konto na eBoku i 

wyraził chęć otrzymywania faktury drogą elektroniczną (e-Faktury).  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku  

4. Załącznik nr 4 – Protokół Zdawczo-Odbiorczy  

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Kampanii Promującej Postawę Proekologiczną  

 

 

Wniosek weryfikujący dane uczestnika, który założył konto na eBoku  

i wyraził chęć otrzymywania faktury drogą elektroniczną (e-Faktura) 

 

Dane uczestnika : 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Numer nabywcy:………………………………………………………………………………... 

 

 

.......................................…………………………..   

Miejscowość, data i podpis   

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



             Załącznik nr 2 do Regulaminu Kampanii Promującej Postawę Proekologiczną 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych odbiorców z terenu gminy Białystok i gminy Wasilków 

posiadających zawartą umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z 

Wodociągami Białostockimi, zwanych w dalszej części „Uczestnika” biorących udział w 

kampanii promującej postawy proekologiczne jest spółka Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. z 

siedzibą ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie 

na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@wobi.pl. 

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kampanii „Złap deszczówkę”, 

w celach podatkowych, a także w celach marketingowych Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w kampanii i 

otrzymania nagrody. 

5. Uczestnikom kampanii, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

 sprostowania danych 

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

 imię i nazwisko; 

 numer telefonu; 

 numer nabywcy 

 wizerunek; 

7. Uczestnikom kampanii przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
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8. Uczestnik kampanii zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 

w mediach i portalach społecznościowych).  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników kampanii nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10.  Dane uczestników kampanii nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom z którymi Organizator posiada 

zawarte odpowiednie umowy. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu 

i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych 

 nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych. 

 

 

 

............…………………………..    

Miejscowość, data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Kampanii Promującej Postawę Proekologiczną  

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

złożone w dniu ………………………… w …………………………………………………………. 

przez:………………………………………………………………………………………………….. 

niniejszym wyrażam zgodę na:  

1. Nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku i/ 

lub mienia na potrzeby kampanii promującej postawę proekologiczną pn. „Złap Deszczówkę”, zwanej 

dalej „Kampanią”, organizowaną przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku, zwane dalej 

„Organizatorem” dla odbiorców z terenu gminy Białystok i gminy Wasilków posiadających zawartą 

umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z Wodociągami Białostockimi, zwanymi 

dalej „Uczestnikiem”, w celach informacyjnych i promujących Kampanię wizerunkowo i moich 

wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. Dla potrzeb Kampanii mój wizerunek i/lub mienia może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być 

cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 

potrzeby Kampanii oraz w celach informacyjnych, promujących Kampanię – bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie na stronach internetowych Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w 

Białymstoku.  

3. Wizerunek mojej osoby i/lub mienia nie może być użyty w formie lub publikacji 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

4. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Kampanii i w pełni go 

akceptuję. 

 

 

........................................…………………………..     

Miejscowość, data i podpis   

 

 



   Załącznik nr 4 do Regulaminu Kampanii Promującej Postawę Proekologiczną 

 

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

 
 

Sporządzony w dniu: …………………………………. 

Pomiędzy: 

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku,  
ul. Młynowa 52/1, 15-950 w Białymstoku 

 

Zwany dalej: „Przekazujący” 

 

a 

 

……………………………………………………………. zam. 

…………………………………, ……….. - …………. w ………………………, numer 

nabywcy……………………………….. 

 

Zwany dalej: „Przyjmujący” 

 

 

Przekazujący przekazuje a Przyjmujący potwierdza odbiór zbiornika z pokrywą i podstawką na 

deszczówkę o pojemności 200-litrów o wymiarach 81 cmx 76,5 cm, która jest nagrodą w 

kampanii promującej postawę proekologiczną pod nazwą „Złap Deszczówkę”. 

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Przekazujący           Przyjmujący 

 

 

 

 

.........................................                        ………...............................  

     (data i podpis)                (data i podpis) 

    


