
Regulamin akcji 
„Pij kielecką kranówkę, bo… dobra!” 

 
I. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnictwo w akcji jest darmowe i dobrowolne.  
2. Do udziału dopuszczone są lokale gastronomiczne oraz instytucje znajdujące się 

na terenie, na którym działają Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.: miasto Kielce, gmina 
Masłów, gmina Sitkówka-Nowiny, gmina Zagnańsk. 

3. W celu zgłoszenia do udziału w akcji oraz w sprawie szczegółów należy 
kontaktować się poprzez e-mail: maksym.wyderski@wod-kiel.com.pl. 

II. Zobowiązania uczestnika 
1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) podawania za darmo wody kranowej swoim klientom/osobom 
odwiedzającym instytucje w zestawach – karafkach i szklankach przekazanych 
przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., 

b) opublikowania na stronie lub portalu społecznościowym lokalu/instytucji 
informacji o udziale w akcji, 

c) oznaczenia lokalu/instytucji materiałami dostarczonymi przez Wodociągi 
Kieleckie Sp. z o.o. (umieszczenie naklejki zawierającej symbol akcji na 
drzwiach wejściowych lokalu/instytucji). 

III. Zobowiązania Wodociągów Kieleckich 
1. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zobowiązują się do: 

a) umieszczenia lokalu/instytucji na publicznie dostępnej mapie interaktywnej 
zamieszczonej na stronie Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.,  

b) opublikowania informacji dotyczącej dołączenia lokalu/instytucji na portalu 
Facebook – fanpage „Wodociągów Kieleckich”, 

c) dostarczenia uczestnikowi akcji materiałów promocyjnych związanych z akcją. 
IV. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgłoszenie się do akcji wiąże się z wyrażeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. 
Rozporządzenie 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 ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji w celach związanych  
z uczestnictwem w akcji oraz informacji zamieszczonych na portalu Facebook przez 
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 

V. Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie do udziału w akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie oraz utrwalanie wizerunku lokalu/instytucji wyłącznie w ramach 
promocyjnych i public relations prowadzonych przez Wodociągi Kieleckie  
Sp. z o.o. na stronach internetowych oraz portalu Facebook. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania akcji. 
3. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość odwołania akcji oraz 

zmiany regulaminu akcji bez podania przyczyny. 
4. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odmówienia dołączenia 

danego lokalu/instytucji do udziału w akcji bez podania przyczyny. 
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5. Niniejszy Regulamin akcji jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. 

6. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków uczestnika zawartych w pkt. II 
niniejszego regulaminu, Wodociągi Kieleckie zastrzegają sobie prawo do usunięcia 
uczestnika akcji, a tym samym do zakończenia wobec tego uczestnika zobowiązań 
Wodociągów Kieleckich zawartych w pkt. III niniejszego regulaminu. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w akcji, informacja o powyższym powinna być 
przekazana na adres e-mail: maksym.wyderski@wod-kiel.com.pl. 

8. Zgłoszenie do udziału w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
9. Podpisanie Zobowiązania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

akcji stanowi rozpoczęcie projektu. 
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