
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU „ ZAPROJEKTUJ BUDYNKI PRZYSZŁOŚCI” 

NA WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW IMI INTERNATIONAL SP. Z O.O. W PROJEKTACH 

INSTALACJI HVAC 

 

organizowanych przez: 

IMI International Sp. z o.o.  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu, których dotyczy niniejszy Regulamin jest spółka IMI International Sp. 

z o.o., z siedzibą Olewin 50A, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042531, NIP: 

1250020435, REGON 010370574, kapitał zakładowy: 22 864 200,00 PLN wpłacony w całości, 

zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs prowadzone będzie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej jako: 

Regulamin) oraz na zasadach określonych w ogłaszanych na podstawie Regulaminu, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, konkurs (dalej jako: 

Konkurs oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator.  

 

 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

 

5. Konkursy kierowane będą do osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałych lub 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Uczestnicy”, a każdy z 

osobna jako: „Uczestnik”).  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także  

i członkowie zarządu Organizatora i członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się 

osoby zaliczane do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  

o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U.2019.1813). 
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Warunkiem udziału w Konkursach ogłaszanych przez Organizatora na podstawie niniejszego 
Regulaminu będzie każdorazowo dokonanie zgłoszenia, przez które rozumie się m.in. wykonanie 
 

7. zadania konkursowego określonego w danym ogłoszeniu o Konkursie (zgłoszenie określonego 

projektu), w terminie i w formie tam przewidzianej i przesłanie do Organizatora.  

8. W ramach jednego Konkursu jeden Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia dowolnej ilości 

projektów, w tym obejmujących tę samą inwestycję, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

zgłoszenia tego samego projektu obejmującego tę samą inwestycję przez różnych Uczestników, 

Organizator pod uwagę będzie brał wyłącznie pierwsze zgłoszenie danego projektu, 

pozostawiając pozostałe zgłoszenia bez punktów.  

9. Zgłoszenie udziału w Konkursie równoznaczne będzie z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez Uczestnika. 

 

§ 3 

Konkurs 

 

10. Organizator zastrzega sobie dowolność w ustaleniu szczególnych zasad i warunków 

przeprowadzenia oraz udziału odrębnie z ogłaszanego Konkursu, z zastrzeżeniem dalszych 

postanowień niniejszego paragrafu. 

11. Organizator ogłosi o Konkursie, wedle swego wyboru, w co najmniej jednej z następujących 

form:  

a. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora, 

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

c. poprzez ogłoszenie na specjalnie do tego utworzonej konkursowej stronie internetowej, do 

której odesłanie będzie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

www.budynkiprzyszlosci.pl 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania  Konkursu, wedle swego wyboru, do 

swobodnie wybranej grupy Uczestników.   

13. Organizator w ogłoszeniu o Konkursie winien zawrzeć co najmniej następujące informacje: 

a. okres trwania Konkursu, 

b. szczególne warunki podmiotowe lub przedmiotowe udziału w Konkursie, jeżeli zostały 

przewidziane, 

c. zadanie konkursowe wraz z listą urządzeń IMI International Sp. z o.o., których Konkurs 

dotyczy, 

d. sposób oceny wykonania zadania konkursowego, w tym sposób przyznawania punktacji, 

e. oznaczenie nagród i ich wartości. 

14. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy ogłoszeniem o Konkursie, a treścią 

Regulaminu, Organizator przyznaje pierwszeństwo treści Regulaminu, chyba że postanowienia 

http://www.budynkiprzyszlosci.pl/
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ogłoszenia o Konkursie wyraźnie stanowią, że w odniesieniu do niego poszczególne 

postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania.  

 

 

 

§ 4 

Ogólne zasady dotyczące organizacji i prowadzenia Konkursu 

 

15. Nagroda będzie wydawana przez Organizatora tym Uczestnikom, co do których Organizator 

zweryfikuje i potwierdzi spełnienie warunków ogólnych i szczególnych udziału w Konkursie, oraz 

którzy zdobędą największą liczbę punktów za wykonanie zadania konkursowego.   

16. Oceny wykonania zadania konkursowego każdorazowo dokonywać będzie trzyosobowa komisja 

powołana przez Organizatora, w której skład wejdą pracownicy Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie swobodną ocenę prac konkursowych.  

17. O wygranej w Konkursie, Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub telefonicznie, odpowiednio na adres poczty 

elektronicznej lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika.  

18. Uczestnik obowiązany jest do odbioru nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora w 

zawiadomieniu. Nieodebranie nagrody w terminie Organizator uznaje za zrzeczenie się jej przez 

Uczestnika.  

19. Odbioru nagrody w imieniu Uczestnika może dokonać Uczestnik osobiście lub inna osoba, jeżeli 

przedstawi Organizatorowi pełnomocnictwo udzielone jej przez Uczestnika, uprawniające do 

dokonania odbioru nagrody w jego imieniu.   

20. Potwierdzenie odbioru nagrody następuje poprzez podpisanie oświadczenia pn. „Protokół 

odbioru nagrody”, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

21. Nagrody w Konkursie stanowią przychód Uczestnika. W przypadku, gdy wartość nagrody 

przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych,  zgodnie z artykułem 

21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 

11,11 %wartości przyznanej Uczestnikowi nagrody, chyba, że ogłoszenie o Konkursie wyraźnie 

stanowi inaczej. W takim przypadku Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody, o 

której mowa w niniejszym ustępie nie będzie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz zostanie 

przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

22. Postanowienia punktu 21 nie dotyczą Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia projektu instalacji 

HVAC, który został przez nich zrealizowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w 

punkcie 21 powyżej, a nagroda w Konkursie stanowić będzie przychód Uczestnika związany z 

prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą 
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§ 5 

Prawa autorskie 

 

23. Jeżeli projekt instalacji HVAC zgłoszony w ramach zadania konkursowego stanowić będzie 

„Utwór” w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1997 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj.. Dz. U. z 2021 poz. 1062), wówczas przesyłając zadanie konkursowe, Uczestnik 

Konkursu potwierdzi, że:   

a. jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości lub jest współtwórcą projektu 

instalacji HVAC;   

b. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te 

nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich lub uzyskał 

zgodę właściciela autorskich praw majątkowych do Utworu na jego zgłoszenie w 

Konkursie. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 23 powyżej Uczestnik oświadczy, że: 

a. korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu nie będzie naruszało 

praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych, 

b. posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w 

konkursie lub uzyskał zgodę właściciela autorskich praw majątkowych do Utworu na jego 

zgłoszenie w Konkursie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu przez 

Organizatora. 

c. udzieli Organizatorowi licencji do korzystania z Utworu w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu lub zapewni udzielenie takiej licencji przez właściciela autorskich 

praw majątkowych do zgłaszanego Utworu, który udzielił zgody na jego zgłoszenie w 

Konkursie, na następujących polach eksploatacji: korzystanie z Utworu na własny użytek 

przez Organizatora, jego pracowników oraz współpracowników, utrwalania Utworu na 

wszelkich rodzajach nośników, wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej 

ilości stanowisk oraz do sieci multimedialnej/telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

sieci Internet, zwielokrotniania dowolną techniką, w dowolnej ilości   - w zakresie, jaki okaże 

się niezbędny do realizacji celów związanych z Konkursem, w tym w szczególności do oceny 

zadań konkursowych, wyłonienia zwycięzców Konkursu.  

25. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, oraz w związku z udzieleniem licencji, w zakresie, o 

którym mowa powyżej, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W 

przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez 

Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu 

oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w 

miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – 

przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego,  a w przypadku zasądzenia 

jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz 
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wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, 

a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

 

§ 6 

Dane poufne 

 

26. Jeżeli projekt instalacji HVAC zgłoszony w ramach zadania konkursowego stanowić będzie 

informację poufną, Uczestnik zapewni, że posiada zgodę na ich ujawnienie poprzez przekazanie 

projektu i jego przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym w 

szczególności do oceny zadań konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu. 

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 26 powyżej Uczestnik oświadczy, że przetwarzanie przez 

Organizatora projektu w celach związanych z Konkursem, w tym w szczególności do oceny 

zadań konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu nie naruszy poufności informacji, w 

tym w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

28. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną 

odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich 

Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z 

wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych 

roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub 

w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu 

sądowego,  a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się 

zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w 

to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z 

wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

29. Organizator deklaruje, że wszelkie dane osobowe zebrane na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (dalej: „RODO”) 

30. Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Organizator – IMI International Sp. z o.o. z siedzibą Olewin 50A, 32- 300 Olkusz. W sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem na adres 

mailowy mycrmdata@imi-hydronic.com   lub pisemnie na podany wyżej adres. 
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31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do: 

a. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

b. kontaktu z Uczestnikiem, 

c. wydania osobom uprawnionym nagród przyznanych w ramach Konkursu.  

W niektórych sytuacjach dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. 

32. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Uczestnika wyrażona 

poprzez wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik ma w każdej chwili prawo wycofać swoją zgodę, 

co jednak uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, a ponadto nie ma wpływu na przetwarzanie 

danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

33. Organizator deklaruje, że nie będzie przechowywał danych dłużej niż to konieczne, a zebrane 

dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. Obecnie przepisy nakazują przechowywać dane zebrane na potrzeby 

realizacji umowy powyższe dane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

umowa została zrealizowana. W przypadku realizacji Konkursu dane mogą być przechowywane 

przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło wydanie nagrody. 

Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Organizatora pracownicy i 
współpracownicy. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane innym 
 

34. odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT, a także podmiotom powiązanym kapitałowo 

z Organizatorem.  

35. Dane mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym, w szczególności do podmiotów powiązanych z Organizatorem. W takich 

sytuacjach Organizator  zapewni, że kraj w którym znajduje się odbiorca danych gwarantuje 

adekwatny poziom ochrony danych, a jeśli to konieczne zapewni zastosowanie odpowiednich 

mechanizmów ochronnych, w tym Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję 

Europejską i opublikowanych na jej stronie internetowej.  

36. Każdy, którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku Konkursem ma prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Każdemu, 

którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku z Konkursem przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia danych 

osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

37. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Każdy, którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku 

Konkursem ma prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 8 

Postępowanie reklamacyjne 

38. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, 

Uczestnik uprawniony jest do zgłaszania do Organizatora wszelkich reklamacji dotyczących 

Konkursu.  

39. Reklamacja może zostać przesłana w jeden z następujących sposobów: 

a. listem poleconym na adres Organizatora wskazany w paragrafie 1 pkt 1 Regulaminu, 

b. drogą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: 

promocja@imi-hydronic.com. 

40. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 

a. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika dokonującego zgłoszenia, 

b. dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, 

c. określenie daty, z którą Uczestnik powziął informację o przyczynie reklamacji, 

d. dokładny opis przyczyny reklamacji, 

e. dokładne określenie żądania Uczestnika w związku z dokonanym zgłoszeniem 

reklamacyjnym. 

41. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez 

zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. Zgłoszenie reklamacji po 

upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkować będzie odmową rozpatrzenia 

reklamacji i realizacji żądana Uczestnika.  

42. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni 

od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie 

wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika. Brak odpowiedzi 

ze strony Organizatora w wyżej wskazanym terminie równoznaczny będzie z odmową uznania 

roszczenia reklamacyjnego przez Organizatora. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem: www.budynkiprzyszlosci.pl  

 

43. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w 

dowolnym zakresie. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie 

informacji w tym przedmiocie odpowiednio w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem: www.budynkiprzyszlosci.pl 

http://www.budynkiprzyszlosci.pl/
http://www.budynkiprzyszlosci.pl/
http://www.budynkiprzyszlosci.pl/
http://www.budynkiprzyszlosci.pl/
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44. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ust. 43 powyżej, celem 

uniknięcia wszelkich wątpliwości, Organizator postanawia, że do Konkursu ogłoszonego przez 

Organizatora przed ogłoszeniem o zmianie Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia 

Regulaminu sprzed zmiany.  

45. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu realizowanych na podstawie 

niniejszego Regulaminu, w każdym czasie. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje w 

sposób, w jaki dokonał ogłoszenia Konkursu, którego odwołanie dotyczy.    

46. Organizator w każdym czasie może uchylić niniejszy Regulamin poprzez zamieszczenie 

informacji w tym przedmiocie odpowiednio w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem: www.budynkiprzyszlosci.pl 

47. W przypadku uchylenia Regulaminu, zgodnie z postanowienia ust. 46 powyżej, celem uniknięcia 

wszelkich wątpliwości Organizator postanawia, że Konkursy ogłoszone przed uchyleniem 

Regulaminu zostaną zrealizowane w pełni, zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dacie ogłoszenia danego Konkursu.  

48. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. W przypadku sprzeczności 

postanowień załączników z treścią Regulaminu, Organizator pierwszeństwo przyznaje 

postanowieniom Regulaminu. 

49. We wszystkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej. 

50. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o konkursie 

2. Wzór protokołu odbioru nagrody 
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