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REGULAMIN 

 

Konkursu „Cyrkularna Praktyka 5-lecia” (zwany dalej „Regulaminem”) 

 
§ 1. [ZASADY OGÓLNE/ ORGANIZATOR] 

1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Cyrkularna Praktyka 5-

lecia”, zwanego dalej „Konkursem”, oraz zasady przyznawania nagród, zwanych dalej „Nagrody”. 

2. Konkurs „Cyrkularna praktyka 5-lecia” jest organizowany przez Stena Recycling Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208, zwaną 

dalej „Stena Recycling” lub „Organizator”.  

 

§ 2. [CEL KONKURUSU / TERMINY] 

1. Ideą Konkursu jest szerzenie świadomości o gospodarce obiegu zamkniętego i promowanie 

pomysłów i praktyk z tym związanych.  

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej praktyki (dalej: „Praktyka”), spośród zwycięskich i 

wyróżnionych praktyk w dwóch kategoriach: Przedsiębiorstwo – promocja; Przedsiębiorstwo – 

praktyka, które w ciągu ostatnich pięciu corocznych edycji konkursu Stena Circular Economy Award 

– Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.  

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik”). 

4. Konkurs odbywa się od 11 kwietnia 2022 roku do 26 maja 2022 roku.  

 

§ 3. [ZASADY GŁOSOWANIA] 

1. Lista praktyk znajduje się w serwisie www.stenarecycling.pl.  

2. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez formularz na stronie: 

https://www.stenarecycling.pl/cyrkularna_praktyka_5lecia/ 

3. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 11 kwietnia 2022 roku o godz.11:30 i będzie trwać do dnia 16 

maja 2022 roku do godz. 11.59.  

4. W celu oddania głosu na daną Praktykę Uczestnik powinien wypełnić formularz podając: swoje dane 

kontaktowe (imię, nazwisko, nazwę firmy, w której pracuje, adres e-mail), zaznaczyć Praktykę, na 

którą oddaje się głos oraz wyrazić zgodę na wymagane klauzule postępując zgodnie z instrukcjami 

podanymi na formularzu. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z udzieleniem zgody  przez 

Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z 

Konkursem. Cofnięcie zgody po przesłaniu formularza nie wpływa na ważność oddanego głosu.  

3. Uczestnik może zaznaczyć tylko jedną Praktykę, na którą chce oddać głos. W przypadku kolejnego 

wypełnienia formularza przez Uczestnika lub oddania ponownie głosu z tego samego adresu IP 

liczony w Konkursie jest wyłącznie jeden głos. Za nieważne uważane są dalsze głosy 

zmultiplikowane od tego samego Uczestnika lub z tego samego adresu IP. Jeżeli taka multiplikacja 

wynika ze świadomego działania określonego w ust. 4 poniżej Organizator może traktować jako 

nieważne wszystkie głosy oddane przez takiego Uczestnika.  

4. Głosy oddane niezgodnie z Regulaminem są nieważne. Za niezgodne z Regulaminem uznaje się w 

szczególności celowe zwiększanie liczby głosów poprzez wszelkie działania mające na celu 

wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i 

programów komputerowych powodujących naliczanie głosów oddanych bezpośrednio przez osoby 

fizyczne korzystające z nieistniejących adresów email co dotyczy także przypadków tworzenia przez 

osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu. 

5. Organizator zastrzega sobie weryfikację głosów oraz oddzielny kontakt z Uczestnik iem w tym 

zakresie.  

6. Laureatem Konkursu pozostanie Praktyka, która zdobędzie największą liczbę głosów. 

 

§ 4. [OGŁOSZENIE WYNIKÓW] 

http://www.stenarecycling.pl/
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Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 26.05.2022 poprzez informację w mediach 

społecznościowych Organizatora (konto Facebook oraz LinkedIn) oraz na stronie 

www.stenarecycling.pl  

 

§ 5. [NAGRODY] 

Nagrodą w konkursie jest tytuł „Cyrkularnej Praktyki 5-lecia” oraz statuetka o tym tytule.  

Organizator może promować zwycięską Praktyki w ramach dalszych konkursów oraz inicjatyw 

marketingowo-szkoleniowych. Do promocji używana będzie informacja o zdobyciu nagrody, nazwa 

zwycięskiej praktyki oraz nazwa (logo) przedsiębiorcy będącego jej autorem.  

 

§ 6. [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres: Stena Recycling, ul. Grójecka 208, 

02-390 Warszawa lub na adres e-mail poniżej przez cały czas trwania Konkursu. 

2. Kontakt z Organizatorem pod adresem: konkurs.goz@stenarecycling.com  

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego adres 

korespondencyjny lub adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia 

reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację. 

4. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

Rozpatrzenie reklamacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.  

5. Wszelkie roszczenia osób trzecich, związane z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu 

przez Uczestnika Konkursu, obciążać będą odpowiednio tego Uczestnika Konkursu.  

6. Wszelkie roszczenia dotyczące nagrody są wyłączone.  

 

§ 8. [DANE OSOBOWE] 

1. Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Organizator informuje, że administratorem danych osobowych 

Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 

zwanego dalej „RODO”, jest Organizator tj. Stena Recycling Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 27111 – „Administrator”, który przetwarza dane 

Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności 

zweryfikowania wyników głosownia, rozpatrzenia reklamacji oraz w celach promujących 

konkursy Organizatora w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i projektów będących ich 

wynikiem.  

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych 

osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Administrator danych osobowych przekazuje 

dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa; podmioty 

upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów 

wykonawczych; inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących lub umów np. operatorzy pocztowi, operatorzy mediów, audytorzy, doradcy 

prawni i podatkowi, ubezpieczyciele, brokerzy firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy 

świadczący usługi w tym usługi (głównie informatyczne) itp.  

4. Administrator przekazuje dane osobowe w ramach grupy kapitałowej Stena Metall AB na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz na podstawie art. 89 ust. 1 RODO.  

5. Administrator informuje, że organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem nie są uznawane za odbiorców w ramach RODO.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat liczonych na koniec roku 

kalendarzowego w którym zakończył się Konkurs. 

http://www.stenarecycling.pl/
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7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma dostęp do treści swoich danych 

osobowych oraz ma prawo do ich sprostowania.  

8. W zakresie wskazanym w art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), art. 18 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania), art. 19 RODO (prawo do informacji o sprostowaniu, usunięciu 

lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych), art. 20 RODO (prawo do przenoszenia 

danych), art. 21 RODO (prawo do sprzeciwu) przysługują głosującym powyższe prawa z 

zastrzeżeniem wyłączeń i warunków w tych artykułach RODO wskazanych.  

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na fakt przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody ani ważność oddanego głosu. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przysługuje Uczestnikowi na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.  

11. Dane osobowe będą przetwarzanych w formie papierowej oraz w systemach informatycznych 

Administratora oraz podmiotu przetwarzającego, któremu Administrator powierzył przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika na podstawie łączącej strony umowy.  

12. Dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ale 

decyzja końcowa dotycząca Uczestnika nie jest wyłącznie oparta na tym zautomatyzowanym 

przetwarzaniu. 

13. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników do kraju poza UE/EOG. 

14. Na podstawie art. 26 ust. 1 RODO podaje się punkt kontaktowy Administratora w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników: Stena Recycling Sp. z o.o. Ul. 

Grójecka 208, 02-390 Warszawa e-mail: dane.osobowe@stenarecycling.com  

15. W celu usprawnienia komunikacji prosimy o dopisanie na kopercie, w przypadku korespondencji 

pocztowej: „DANE OSOBOWE”. 

 

§ . [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Stena Recycling Sp. z o.o. w Warszawie przy 

Grójeckiej 208, 02-390 Warszawa, a także na stronie internetowej   

https://www.stenarecycling.pl/cyrkularna_praktyka-5lecia/ 

2. Stena Recycling zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu 

następuje poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej 

https://www.stenarecycling.pl/cyrkularna_praktyka-5lecia/ 

3. Stena Recycling zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

4. Stena Recycling zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej 

liczby przekazanych głosów.  

5. Stena Recycling zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu Konkursu oraz prawo do interpretacji postanowień Regulaminu. 

Wszelkie tytuły mają wyłącznie walor informacyjny i nie stanowią o interpretacji treści 

Regulaminu.  

mailto:dane.osobowe@stenarecycling.com

