
Regulamin „Konkursu dla Instalatorów Fotowoltaki” 

1. Organizatorem Konkursu jest KREATOR, wydawca Magazynu Fotowoltaika: 

KREATOR Agnieszka Parzych, ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa, tel. 508 200 700, 

508 200 900, NIP: 952 174 70 19, REGON 365604130. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat jakości instalacji fotowoltaicznych. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas targów Re-energy 2019 w dniach: 10-11 września 

2019 r. 

5. Konkurs polega na wypełnieniu formularza, który będzie dostępny dla uczestników na stoisku 

Magazynu Fotowoltaika podczas  targów Re-energy 2019 w dniach: 10-12 września 2019 r. 

W losowaniu nagród wezmą karty tylko z prawidłowymi odpowiedziami na zawarte w 

formularzu pytania. Warunkiem otrzymania nagrody będzie obecność podczas losowania, 

które odbędzie się 11 września 2019 r. podczas „Forum PV – jak nie instalować, jakich błędów 

unikać” oraz wyrażenie zgody na odczytanie imienia i nazwiska (zawartego w formularzu 

konkursowym) 

6. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe zostaną rozlosowane 

nagrody. 

RODO 

1. Administratorem danych osobowych, podanych na formularzu Konkursowym jest: KREATOR 

Agnieszka Parzych, ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa, NIP: 952 174 70 19, REGON 

365604130. 

2. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., 

stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika Konkursu wyłącznie dla celów 

związanych z „Konkursem dla Instalatorów Fotowoltaiki”. 

4. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod 

adresem: Kreator, ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa lub poczty elektronicznej 

info@magazynfotowoltaika.pl 

5. Państwa dane są należycie chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

6. Mają Państwo prawo do: sprzeciwu przetwarzania danych, żądania od Administratora 

dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są 

niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
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