
 

 

 

Regulamin konkursu pn. „Internetowa Olimpiada Wiedzy  

o Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 2018” 

 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem „Internetowej Olimpiady Wiedzy o Górnośląskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów S.A. 2018” (dalej: „Konkurs”) jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, Katowice 40 – 

026, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem 0000247533, posługująca się NIP 634 012 87 88, numerem 

REGON 271506695, będąca podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425 

875 100,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Organizator” lub „Spółka”). 

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 

(dalej: „Regulamin”) oraz w załącznikach do Regulaminu. 

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 

Województwa Śląskiego. 

4. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania testowe dotyczące 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

5. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. www.gpw.katowice.pl. 
6. Konkurs trwa od 24 września 2018 r. do 15 października 2018 r. 

7. Nagrody przyznaje Organizator na wniosek Komisji Konkursowej.  

8. Organizator może zaprosić do współpracy przy realizacji Konkursu partnera 

medialnego (dalej: „Partner Medialny”). 

9. Przez dni robocze na gruncie Regulaminu należy rozumieć dni przypadające w okresie 

od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 2. 

Cele Konkursu 

 

Celami Konkursu są: 

- upowszechnienie wiedzy o wyjątkowości systemu zaopatrzenia w wodę, którym 

administruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.;  

- popularyzacja informacji o Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A., misji, 

działaniach i specyfice przedsiębiorstwa zawartych na stronie internetowej Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.;  

- zainteresowanie młodzieży tematyką branży wodociągowej oraz działaniami 

podejmowanymi przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., jako strażnika 

bezpieczeństwa wodnego w regionie; 

- wyłonienie spośród uczestników Konkursu najbardziej zaangażowanych i 

najsprawniejszych szkół oraz uczniów zainteresowanych stałą współpracą z Górnośląskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. na zasadach patronackich. 
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§ 3. 

                                                       Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs jest dwuetapowy. Eliminacje polegają na wypełnieniu drogą internetową w 

dniu testu i o określonym czasie pracy konkursowej zawierającej pytania zawierające 

wiedzę dostępną na stronie internetowej Spółki. Finał polega na rozwiązaniu  

w określonym dniu i godzinie ustnego sprawdzianu wiedzy przeprowadzonego w 

siedzibie Spółki i w obecności pracowników Spółki. 

2. Termin testu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Spółki www.gpw.katowice.pl  

z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Do zarejestrowanych uczestników rozesłane 

zostaną drogą elektroniczną informację o dniu i godzinie rozpoczęcia Konkursu. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. 

Za Uczestników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych działa 

jej przedstawiciel ustawowy. Przez wysłanie zgłoszenia przedstawiciel ustawowy 

Uczestnika wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie Uczestnika, którego jest 

przedstawicielem ustawowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Zgłoszenia są składane wyłącznie na formularzu zgłoszenia opublikowanym na stronie 

www.gpw.katowice.pl. 

5. Z jednego adresu elektronicznego (e-mail) można wysłać tylko jedno zgłoszenie. W 

przypadku wysłania kilku zgłoszeń z jednego adresu elektronicznego (e-mail), w 

Konkursie udział weźmie to, które zostało wysłane pierwsze. 

6. Zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie 

będą brały udziału w Konkursie. 

 

§ 4. 

                                             Procedura zgłoszenia do konkursu  

 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy składać, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na 

koszt nadsyłającego) do 24 września 2018r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu) 

na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, 40-026 Katowice, ul. 

Wojewódzka 19 dopiskiem „Internetowa Olimpiada Wiedzy o GPW” lub e-mailem na 

adres: konkurs.gpw.katowice.pl Momentem złożenia zgłoszenia jest data wpływu do 

Organizatora. 

2. Każde zgłoszenie musi być podpisane przez Uczestnika (imię i nazwisko).  

W przypadku Uczestnika, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 

zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciele ustawowy (imię i nazwisko; wzmianka, że 

podpisujący jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika).   

3. Udział w Konkursie jest wyłącznie indywidualny. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Zarządu, Członkowie Rady 

Nadzorczej, ani pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny ww. 

osób. 

5. Spośród zgłoszonych prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni cztery 

najlepsze, a ich autorzy zaproszeni zostaną do finału. 

6. Finał rozegrany zostanie w październiku 2018 r. w siedzibie Organizatora przy udziale 

publiczności.  

7. Finał polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi w ustnym sprawdzianie wiedzy 

dotyczącym informacji zawartych na stronie internetowej Spółki. 
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§ 5. 

Komisja Konkursowa 

 

1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”).  

2. Komisja Konkursowa składa się z 7 osób. 

3. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

4. Komisja Konkursowa dokonuje wszelkich czynności i podejmuje wszystkie decyzje 

niezastrzeżone dla Organizatora. 

5. Na czele Komisji Konkursowej stoi wskazany przez Organizatora spośród członków 

Komisji Konkursowej przewodniczący. 

6. Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje pracami Komisji Konkursowej i jest 

uprawniony do zwracania się do Organizatora we wszystkich sprawach dotyczących 

Konkursu. 

7. Organizator jest uprawniony do zwracania się do Komisji Konkursowej z prośbą o 

wyjaśnienia. 

8. Organizator jest uprawniony do odwołania każdego z członków Komisji Konkursowej 

w każdym czasie i powołania na jego miejsce nowego członka Komisji Konkursowej. 

9. W przypadku, gdy członek Komisji Konkursowej nie będzie w stanie pełnić swojej 

funkcji, Organizator może powołać na miejsce takiego członka Komisji Konkursowej 

nowego członka Komisji Konkursowej. 

10. Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 

11. Komisja Konkursowa może w swojej pracy korzystać z opinii ekspertów z zakresu 

przedmiotu Konkursu. 

12. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.  

13. Decyzje Komisji Konkursowej lub Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od 

nich prawo odwołania. 

14. W imieniu Organizatora działa Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

S.A. zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Spółce. 

15. Komisja Konkursowa dokonuje oceny testu oraz odpowiedzi w toku ustnego 

sprawdzianu wiedzy wg  prawidłowości udzielonych odpowiedzi. 

 

§ 6. 

Nagrody 

 

1. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów (Uczestników, którzy 

zajęli trzy pierwsze miejsca w Konkursie).  

2. Komisja Konkursowa przedkłada propozycje rozstrzygnięcia Konkursu do decyzji 

Zarządu Spółki,  który  przyzna nagrody rzeczowe:  

  I miejsce: laptop 

 II miejsce: laptop 

 III miejsce: telewizor   

 (dalej łącznie: „Nagrody”, zaś każda z osobna „Nagroda”). 

3. Łączna wartość Nagród nie przekracza 15.000,00 zł netto. (słownie: piętnascie tysięcy 

złotych netto). 

4. Rozliczenia podatkowe z tytułu przyznania Nagród nastąpią na zasadach 

wynikających z właściwych przepisów prawa podatkowego.  

5. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zobowiązuje się pokryć 

zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11% wartości każdej nagrody 

określonej w pkt 2 Regulaminu na konto właściwego urzędu skarbowego. 



 

6. Komisja Konkursowa ma prawo zmienić podział i ich rodzaj Nagród oraz przyznać 

dodatkowe wyróżnienia. 

7. Organizator, na wniosek Komisji Konkursowej, może przyznać wyróżnienia. 

8. Własność Nagrody przechodzi na Uczestnika z chwilą jej wydania Uczestnikowi. W 

tym samym momencie na Uczestnika przechodzą ciężary związane z Nagrodą oraz 

ryzyko przypadkowej utraty Nagrody.  

9. Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności za wady Nagród oraz 

za ich konsekwencje. Z chwilą wydania Nagrody Organizator, w granicach 

posiadanych uprawnień, przenosi na Uczestnika uprawnienia z tytułu rękojmi i 

gwarancji do Nagrody. 

10. W przypadku Uczestników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności 

prawnych, przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na przejście własności 

Nagrody na Uczestnika na zasadach określonych w niniejszym § 6 Regulaminu. 

 

§ 7. 

Terminarz konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród 

odbędzie się 24 października 2018 roku podczas Targów HydroSilesia w Sosnowcu. 

Dokładny termin rozstrzygnięcia Konkursu (w tym czas i miejsce wręczenia nagród 

rzeczowych oraz ewentualnych wyróżnień) zostanie podany przez Komisję 

Konkursową. 

2. Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej Organizatora www.gpw.katowice.pl. Zwycięzcy zostaną również 

poinformowani o wynikach Konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną. 

 

§ 8. 

Dobra osobiste 

 

1. Organizator oraz Partner Medialny, każdy z nich z osobna, są uprawnieni do podania 

do publicznej wiadomości wyników Konkursu (imienia inazwiska Uczestnika) oraz 

opublikowania nazwisk i wizerunku Uczestnika (m.in. w formie fotografii lub 

nagrania audiowizualnego).  

2. Przez złożenie zgłoszenia Uczestnik, bez wynagrodzenia, wyraża zgodę na podanie do 

publicznej wiadomości wyników Konkursu (nazwiska) oraz na opublikowanie 

swojego nazwiska i wizerunku w związku z Konkursem przez Organizatora lub 

Partnera Medialnego. 

3. W przypadku Uczestników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności 

prawnych, przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na podanie do 

publicznej wiadomości wyników Konkursu, opublikowanie nazwiska i wizerunku 

Uczestnika oraz na wyrażenie zgody przez Uczestnika, o której mowa w § 8 ust. 2 

powyżej. 

 

§ 9. 

Dane osobowe 

 

1. Przez wniesienie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę Spółce na przetwarzanie jego 

danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, wizerunku) w celu 

przeprowadzenie i rozstrzygnięcia Konkursu, ew. przyznania nagrody oraz 

upublicznienia wyników Konkursu. 



 

2. Przez wniesienie zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że – zgodnie z treścią 

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; dalej „RODO”) – 

wszedł w posiadanie następujących informacji: 

1) administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, Katowice 

40 – 026, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533, posługująca się NIP 634 012 87 

88, numerem REGON 271506695, będąca podatnikiem VAT czynnym, o kapitale 

zakładowym 425 875 100,00 zł, wpłaconym w całości; 

2) w Spółce funkcjonuje inspektor ochrony danych – email: iodo@gpw.katowice.pl; 

telefon: 32 6038 741; 

3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, 

wizerunek; 

4) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); 

5) dane osobowe będą udostępniane innemu odbiorcy w postaci Partnera 

Medialnego, który może je upublicznić oraz będą prezentowane publicznie na 

stronie internetowej Organizatora; 

6) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane do państwa nienależącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania 

danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, 

zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

- Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

 - państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

 - zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

 przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a 

Uczestnik ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2. powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przetwarzane na przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu; 

8) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na 

zasadach określonych w RODO; 

9) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
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11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem 

uczestnictwa w Konkursie, zaś brak lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uniemożliwi uczestniczenie w Konkursie; 

12) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

3. W przypadku Uczestników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności 

prawnych, zgodę na przetwarzanie danych osobowy takiego Uczestnika wyraża osoba 

sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę.  
4. Osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę jest zobowiązana do zapoznania 

Uczestnika, nad którym sprawuje opiekę lub władzę rodzicielską z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, a w tym w zakresie ochrony danych osobowych.  

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Informacji o Konkursie udziela Katarzyna Kozioł  z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. (k.koziol@gpw.katowice.pl tel. 32/6038687). 

2. Wniesienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzygnie Komisja 

Konkursowa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu 

Konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia Konkursu lub 

unieważnienia Konkursu w każdym czasie (także bez podania przyczyn).  

 

 

 

 


