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REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ  www.enea.pl/pl/akademiatalentow 
 

  
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Właścicielem strony internetowej www.enea.pl/pl/akademiatalentow jest ENEA S.A. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON: 
630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości (dalej: 
„Usługodawca” lub „Współorganizator”). 

2. Usługodawca jest jednocześnie współorganizatorem Akcji pn. „Enea Akademia 
Talentów” (dalej: „Akcja”). Organizatorem Akcji i fundatorem nagród w Akcji jest 
Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, wpisana  
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000505487, NIP: 779-24-21-429, REGON: 302710647 (dalej: „Organizator” lub 
„Fundator”). 

3. Akcja jest organizowana w dwóch odsłonach: 
1) dla instytucji działających nie dla zysku: 

a. publicznych szkół podstawowych i publicznych szkół ponadpodstawowych z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz zespołów szkół, w skład których 
wchodzi publiczna szkoła podstawowa lub publiczna szkoła 
ponadpodstawowa (z wyłączeniem szkoły dla dorosłych), 

b. organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym fundacji i 
stowarzyszeń (t.j. Dz.U. 2019, poz. 688 z późn. zm.), 

c. klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz związków 
sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. 
Dz. U. 2018, poz. 1263 z późn. zm.), 

d. państwowych i samorządowych instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, 
kin, muzeów, galerii sztuki, teatrów, oper, operetek, filharmonii) w 
rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1983 z późn. zm.),  

(dalej: „Akcja dla Organizacji”); 
2) dla uczniów szkół podstawowych (od 4 klasy wzwyż) i uczniów szkół 

ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych (dalej: „Akcja dla 
Uczniów”). 

4. Regulaminy obu Akcji wskazanych w ust. 3 dostępne są na stronie 
www.enea.pl/pl/akademiatalentow. 

5. Usługodawca prowadzi Stronę Internetową oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe 
świadczenie Usług Elektronicznych Strony Internetowej. Obok Usługodawcy na 
Stronie Internetowej występują również Użytkownicy – są to samodzielne podmioty 
trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Strony Internetowej mogą 
korzystać z dostarczanych przez Stronę Internetową Usług Elektronicznych. 

6. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia usług 
drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak również warunki zawierania i 
rozwiązywania umów z Użytkownikami oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019 poz. 123 ze 
zm.).  
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 II.  DEFINICJE 
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) AKCJA – Akcja dla Organizacji lub Akcja dla Uczniów. 
b) AKCJA DLA UCZNIÓW – Akcja organizowana przez Fundatora we współpracy 

z Usługodawcą dla uczniów szkół podstawowych (od 54 klasy wzwyż) i uczniów 
szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, w ramach której 
uczniowi biorącemu udział w Akcji może zostać przyznane stypendium. Zasady 
udziału w Akcji, głosowania na zgłoszone do Akcji zadania konkursowe określa 
Regulamin Akcji dla Uczniów dostępny na Stronie Internetowej. 

c) AKCJA DLA ORGANIZACJI – Akcja realizowana przez Fundatora we współpracy 
z Usługodawcą przeznaczona dla instytucji działających nie dla zysku: publicznych 
szkół podstawowych i publicznych szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych oraz zespołów szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła 
podstawowa lub publiczna szkoła ponadpodstawowa (z wyłączeniem szkoły dla 
dorosłych), organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym fundacji i 
stowarzyszeń (t.j. Dz.U. 2019, poz. 688 z późn. zm.), klubów sportowych, 
uczniowskich klubów sportowych oraz związków sportowych w rozumieniu ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1263 z późn. zm.), 
państwowych i samorządowych instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, kin, 
muzeów, galerii sztuki, teatrów, oper, operetek, filharmonii) w rozumieniu ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1983 z późn. zm.), w ramach której biorącej w niej 
udział organizacji może zostać przyznany grant. Zasady udziału w Akcji, 
głosowania na zgłoszone do Akcji zadania konkursowe określa Regulamin Akcji 
dla Organizacji dostępny na Stronie Internetowej. 

d) FUNDATOR, ORGANIZATOR – Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, wpisana  do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505487, NIP: 779-24-21-
429, REGON: 302710647. 

e) REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej. 
f) REGULAMINY AKCJI – Regulamin Akcji dla Organizacji i Regulamin Akcji dla 

Uczniów dostępne na Stronie Internetowej, określające warunki udziału w Akcji, 
realizacji Akcji, ich przebiegu oraz głosowania na zgłoszone do Akcji zadania 
konkursowe, organizacje i uczniów. 

g) STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod 
adresem internetowym www.enea.pl/pl/akademiatalentow. 

h) TREŚCI – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z 
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 
poz. 1191 ze zm.), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, 
materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne na Stronie Internetowej. 

i) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez 
Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej 
zgodnie z Regulaminem. 

j) UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony 
Internetowej i Usług Elektronicznych. 

k) USŁUGODAWCA, WSPÓŁORGANIZATOR – Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto 
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i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał 
zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości. 

l) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.). 

m) USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019 poz. 123 
ze zm.). 

n) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t.j. 
Dz.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.). 

o) RODO – 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 swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1. 

 
III.  O STRONIE INTERNETOWEJ 

1. www.enea.pl/pl/akademiatalentow jest stroną internetową dedykowaną Akcji „Enea 
Akademia Talentów” organizowanej w dwóch odsłonach: Akcja dla Organizacji i Akcja 
dla Uczniów.  

2. Za pomocą Strony Internetowej nie ma możliwości zawarcia umowy sprzedaży. 
3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych 

w Regulaminie. 
 
 

 IV.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny 

z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych 
oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników 
oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych 
ze stanem faktycznym.  

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków 
komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów 
teleinformatycznych Usługodawcy treści, które mogłyby spowodować: zachwianie 
pracy lub przeciążenie Strony Internetowej, systemów teleinformatycznych 
Usługodawcy oraz powstrzymać od działań, które mają na celu destabilizację, 
utrudnienie działalności Strony Internetowej. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, 
którym posługuje się Usługodawca:  
a. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem 

do Internetu,  
b. oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej: 

a) system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android, 
b) przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od 

wersji 23),  Internet Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS 
Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3, 

c) włączona obsługa JavaScript i Cookies, 
d) do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być 

zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.2, 
c. dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s, 
d. dostęp do poczty elektronicznej w przypadku korzystania z niektórych Usług 

Elektronicznych dostępnych na Stronie Internetowej.  
4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych 

zgodnie z taryfą swojego operatora. 
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 V.  USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ 
1. Korzystać ze Strony Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może 

każdy Użytkownik, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Usługi głosowania – 
korzystać ze Strony Internetowej może jedynie Użytkownik, który ukończył 13 lat. 
Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację Regulaminu.  

2. Użytkownik może korzystać w Serwisie z następujących Usług Elektronicznych: 
a) Usługa kontaktu z Usługodawcą i Fundatorem – usługa polegająca na 

udostępnianiu formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań 
lub wniosków kierowanych do Usługodawcy i Fundatora; 

b) Usługa zgłoszenia do udziału w Akcji – usługa polegająca na udostępnieniu 
możliwości zgłoszenia udziału w Akcji (zarówno w ramach I Etapu jak i II Etapu 
Akcji, o których mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu Akcji dla Uczniów i Regulaminu 
Akcji dla Organizacji) i złożenia formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami 
za pośrednictwem Strony Internetowej, 

c) Usługa głosowania na zgłoszone w ramach Akcji dla Organizacji i Akcji dla 
Uczniów zadania konkursowe oraz odpowiednio organizacje i uczniów na 
zasadach określonych w Regulaminie Akcji dla Organizacji i Regulaminie Akcji 
dla Uczniów. 

3. Szczegółowy opis wymienionych w ust. 2 Usług Elektronicznych i zasad ich 
działania dostępny jest na Stronie Internetowej; w szczególności postanowienia 
związane z możliwością zgłoszenia do udziału w Akcji oraz głosowania na 
zgłoszone  w ramach Akcji dla Szkół i Akcji dla Uczniów zadania konkursowe oraz 
odpowiednio organizacje i uczniów, a także zasady przetwarzania i ochrony 
danych osobowych w przypadku zgłaszania udziału w Akcji, zostały 
zamieszczone w Regulaminie Akcji dla Uczniów pod adresem: 
www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania 
i Regulaminie Akcji dla Organizacji pod adresem: 
www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania i Polityce Prywatności Strony 
Internetowej pod adresem: https://www.enea.pl/akademia-talentow/polityka-
prywatnosci.pdf. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w odniesieniu 
do głosowania na zgłoszone w ramach Akcji dla Organizacji i Akcji dla Uczniów 
zadania konkursowe zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz Polityce 
Prywatności Strony Internetowej pod adresem: https://www.enea.pl/akademia-
talentow/polityka-prywatnosci.pdf.  

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkowników jest bezpłatne.  
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej: „Umową”) zostaje 

przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi 
Elektronicznej przez Usługodawcę tj. odpowiednio: (a) usługi zgłoszenia do udziału w 
Akcji - z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza i po spełnieniu 
określonych przez Usługodawcę wymagań, (b) - usługi głosowania - z momentem 
wyrażenia woli przez Użytkownika na świadczenie ww. Usługi i po spełnieniu 
określonych przez Usługodawcę wymagań, (c) usługi kontaktu z Usługodawcą i 
Fundatorem – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza i po 
spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań. Umowa jest zawarta na czas 
nieokreślony. 

6. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny. 
Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą poinformowania Usługodawcy o rozwiązaniu 
Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

akademiatalentow@enea.pl lub też pisemnie na adres: ENEA S.A., ul. Górecka 1, 
60-201 Poznań. 

7. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 6 
powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu 
cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej 

http://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania
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zawarcia bez podawania przyczyny na podstawie ustawy o prawach konsumenta. 
Odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej Użytkownik dokonuje przez przesłanie 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie na adres Usługodawcy: ENEA S.A., 
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

akademiatalentow@enea.pl. Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy 
o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego może skorzystać Użytkownik. 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy nie jest jednak 
obowiązkowe. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. 
9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

 
VI.  USŁUGA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W AKCJI 

1. Uczniowie i Organizacje spełniające warunki udziału w Akcji określone w Regulaminie 
dla Uczniów i Regulaminie dla Organizacji mogą za pośrednictwem Strony 
Internetowej i zamieszczonych w nim Formularza zgłoszeniowego i Formularza 
zgłoszeniowego II Etapu odpowiednio: zgłosić swój udział w Akcji (za pomocą 
Formularza zgłoszeniowego) oraz przesłać Zadanie konkursowe wraz z pozostałymi 
załącznikami w ramach II Etapu Akcji (Formularz zgłoszeniowy II Etapu).  

2. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczniów i Organizacji, a także 
szczegółowe warunki zgłoszenia w Akcji dla Uczniów i Akcji dla Organizacji zostały 
zamieszczone w Regulaminie Akcji dla Uczniów pod adresem: 
www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania i Regulaminie Akcji dla Organizacji w 
pod adresem: www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania. 

VII.  USŁUGA GŁOSOWANIA NA ZADANIA KONKURSOWE, ORGANIZACJE I 
UCZNIÓW 

1. Usługodawca udostępnia za pomocą Strony Internetowej możliwość oddania głosu 
na zgłoszone: 
1) w ramach Akcji dla Organizacji – zadania konkursowe i organizacje, 
2) w ramach Akcji  dla Uczniów – zadania konkursowe i uczniów. 

2. Głosującym może być jedynie Użytkownik, który ukończył 13 lat. 
3. Mechanizm głosowania będzie działał w okresie od 17 stycznia 2020 roku od godz. 

00:00:01 do 24 stycznia 2020 roku do godz. 23:59:59. 

4. Aby prawidłowo oddać głos, należy na stronie internetowej 
www.enea.pl/pl/akademiatalentow wcisnąć przycisk Głosuj pod wybranym profilem 
ucznia lub profilem organizacji oraz podać swój adres e-mail. Na podany przez 
głosującego Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link aktywujący oddany 
głos. Głos uznaje się za oddany z chwilą kliknięcia przez głosującego Użytkownika w 
link otrzymany w e-mailu. 

5. W ciągu jednego dnia jedna osoba (jeden głosujący) może oddać tylko jeden głos. 
6. W ciągu jednego dnia z jednego adresu e-mail można oddać jeden głos.  
7. Każdy z głosujących może posługiwać się tylko jednym adresem e-mail przez cały 

czas trwania głosowania w ramach Akcji. Niedopuszczalne jest posługiwanie się 
przez głosującego kilkoma adresami e-mail. Aliasy traktowane będą jako ten sam 
(jeden) adres e-mail. Głosujący nie może korzystać w celu głosowania z adresów e-
mail należących do innych osób, w tym innych głosujących. Niedopuszczalne jest 
posługiwanie się jakimikolwiek programami lub technologiami 
komputerowymi/internetowymi, które mogłyby wpływać na wyniki głosowania. 
Głosujący nie mogą między sobą lub z osobami trzecimi tworzyć i stosować 
systemów głosowania, systemów udziału w głosowaniu lub podejmować innych 
czynności mogących prowadzić do naruszenia zasad głosowania lub wpływania na 
wyniki głosowania. 

mailto:akademiatalentow@enea.pl
http://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania
http://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania
http://www.enea.pl/pl/akademiatalentow
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8. Głosy oddawane z serwisów oferujących tymczasowe konta e-mail (temporary 
disposible email service), adresów seryjnych będą uznawane za nieważne. 

9. Usługodawca zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, a także 
spamowanie na  Stronie Internetowej Akcji, w grupach do zbierania głosów w 
konkursach oraz w innych serwisach internetowych), posługiwanie się systemami, 
oprogramowaniem lub technologiami ingerującymi w zasady głosowania lub 
mogącymi wpłynąć na jego wynik w nieuprawniony sposób, w szczególności 
umożliwiającymi oddanie więcej niż jednego głosu dziennie przez tę samą osobę, 
korzystanie z tymczasowych adresów e-mail, są zabronione. Głosy oddane 
niezgodnie z Regulaminami Akcji dla Organizacji i Regulaminem Akcji dla Uczniów 
mogą zostać anulowane / uznane za nieważne przez Organizatora na zasadach 
określonych w tych regulaminach. 

10. Współadministratorem danych osobowych w postaci: 
a) adresu e – mail, 
b) danych IP, 
są Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań 
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000505487, NIP: 779-24-21-429, REGON: 302710647 oraz Enea S.A. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON 630139960, kapitał 
zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania 
z Usługi głosowania. 

12. Dane osobowe, o których mowa w ust. 10 powyżej będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami Rozporządzeniem 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 - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 
(RODO), w celu przeprowadzenia procedury głosowania i wyłonienia zwycięzców 
Akcji. 

13. Dane osobowe,  o których mowa powyżej mogą być również przetwarzane w związku 
z możliwością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO. 

14. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe, o których mowa w ust. 10 
powyżej w celu realizacji Usługi głosowania na zadania konkursowe na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO, a w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z 
możliwością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO. 

15. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu na rozpatrzenie 
reklamacji, a w przypadku jej zgłoszenia – do czasu jej rozpatrzenia. Po tych 
okresach dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z możliwością 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez czas niezbędny do ich ustalenia, 
dochodzenia lub obrony, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia. 

16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania:  
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  
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e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO. 
17. Współadministrator może ujawnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa.  
18. Współadministrator może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności 
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, 
serwisowe, agencyjne.  
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, Współadministrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego 
z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa 
danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Współadministratora. 

19. Współadministratorzy postanowili o ustanowieniu wspólnego punktu kontaktowego 
wobec czego realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez 
wskazanie żądań przesłane na adres: akademiatalentow@enea.pl lub pisemnie na 
adres: Inspektor Ochrony Danych (IOD) Enea S.A., ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań. 

20. Niezależnie od powyższego każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną 
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych.  Osoba, 
której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu 
Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli 
wyrządził ją inny Współadministrator. Tym samym, osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo do kierowania roszczeń przeciwko któremukolwiek ze Współadministratorów – 
ten zaś, którego wybierze, odpowiada wobec niego za całą szkodę, jaką mu 
wyrządzono przez naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. 

21. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

22. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

23. W oparciu o dane osobowe Współadministrator nie będzie podejmował decyzji w 
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
  
VIII.  USŁUGA KONTAKTU Z USŁUGODAWCĄ I FUNDATOREM 

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Użytkownikami jest formularz 
kontaktowy na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego można wymieniać z 
Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej. 

2. W ramach Usługi kontaktu z Usługodawcą i Fundatorem Usługodawca jedynie 
udostępnia formularze służące do składania przez Użytkowników zapytań lub 
wniosków kierowanych do Usługodawcy i Fundatora.  

 
IX.  REKLAMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG 
ELEKTRONICZNYCH 

1. Reklamacje związane z działaniem Strony Internetowej i Usług Elektronicznych 
Użytkownik może złożyć drogę mailową na adres e-mail: akademiatalentow@enea.pl 
oraz pocztą tradycyjną (ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań). 

2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane: 
a) imię i nazwisko Użytkownika, 
b) dane kontaktowe: adres e-mail, 
c) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 

3. Usługodawca zaleca podanie w opisie problemu będącego podstawą złożenia 
reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w 

mailto:akademiatalentow@enea.pl
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szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwanie 
Użytkownika co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane w zdaniu 
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji 
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 
30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkowników: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres e – mail. 

6. Administratorem danych osobowych jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON 630139960, kapitał 
zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzeniem 
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 - Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 (RODO), w celu rozpatrzenia reklamacji. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 lit. a) i b) powyżej jest 
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5 mogą być również przetwarzane w związku 
z możliwością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO. 

10. Administrator przetwarza dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z 
możliwością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO. 

11. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Po tych 
okresach dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z możliwością 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez czas niezbędny do ich ustalenia, 
dochodzenia lub obrony, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania:  
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO. 
13. Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
14. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług 

lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym 
Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.  
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z 
przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych 
osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora. 

15. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie 
żądań przesłane na adres: akademiatalentow@enea.pl lub pisemnie na adres: 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Enea S.A., ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań. 
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16. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

17. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

18. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

  
X.   ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

Korzystanie z Usług Elektronicznych nie jest związane ze szczególnymi, 
nadzwyczajnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych 
drogą elektroniczną, za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy 
korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet. 

 
XI.   PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każdorazowo korzystając z Usług Elektronicznych dostępnych na Stronie 
Internetowej Użytkownik – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu niezbędnym do realizacji Usług Elektronicznych, o ile jest ona 
wymagana. 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo: 
a) dostępu do swoich danych osobowych - w granicach art. 15 RODO, 
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO. 
3. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoba, 

której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za 
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: 
www.enea.pl/pl/akademiatalentow/kontakt 

4. Podanie danych osobowych podczas korzystania z Usług Elektronicznych na Stronie 
Internetowej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług 
Elektronicznych, które wymagają podania danych osobowych na Stronie 
Internetowej. 

   
XII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane 
w ramach Strony Internetowej i obowiązują od chwili zamieszczenia na Stronie 
Internetowej Regulaminu o zmienionej treści ze wskazaniem daty zamieszczenia. 
Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią zmian Regulaminu, może w każdym czasie 
rozwiązać Umowę na warunkach opisanych w pkt. V ust. 6 lub zaprzestać 
korzystania ze Strony Internetowej w przypadku korzystania z Usługi udostępniania 
treści na Stronie Internetowej. 

2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych i ewentualnych sporów 
wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.  

3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie 
pełnej jego treści na Stronie Internetowej ze wskazaniem daty zamieszczenia. 
Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej oraz pod adresem: 
Enea S.A, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.  

  

http://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/kontakt
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Strony Internetowej www.enea.pl/pl/akademiatalentow 

 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
 

................................................dnia, ....................... 
miejscowość i data 

................................................ 

imię, nazwisko i adres Użytkownika 
będącego Konsumentem 

  

Enea S.A. 
ul. Górecka 1 
60-201 Poznań 
akademiatalentow@enea.pl 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(j. t. Dz. U. 2019 r., poz. 134 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... 

o świadczenie następującej usługi…………………………………………… 

  

........................................................... 

podpis Użytkownika będącego 

Konsumentem 

 

http://www.enea.pl/pl/akademiatalentow
mailto:akademiatalentow@enea.pl

