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Cel akcji 

Celem akcji „Piję Raciborzankę” jest szerzenie świadomości ekologicznej i zdrowotnej 

mieszkańców jak również promocja lokalnych produktów i firm. Misją Organizatora jest 

propagowanie wyprodukowanej przez niego wody jako zdrowego i bezpiecznego produktu, 

zachęcanie mieszkańców powiatu raciborskiego do spożywania wody jako najzdrowszego 

napoju oraz dbałość o środowisko naturalne poprzez eliminację plastikowych opakowań 

wody butelkowanej, a także wspieranie lokalnych przedsiębiorców i budowanie wzajemnych 

dobrych relacji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Organizatora i Uczestników Akcji. 

Słowniczek 

Niżej użyte w treści Regulaminu sformułowania należy rozumieć w następujący sposób: 

Raciborzanka– nazwa wody dostarczanej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.; 

Akcja – akcja ,,Piję Raciborzankę”, powstała z inicjatywy Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. 

w celu propagowania picia wody prosto z kranu; 

Organizator –  Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu; 

Uczestnik – właściciel lokalu gastronomicznego biorący udział w Akcji; 

Wniosek – wniosek o przystąpienie do Akcji; 

Lokal gastronomiczny / restauracja – lokal spełniający wszystkie podstawy prawne, 

dopuszczony do działalności przez wymagane Instytucje.  

 

I. Warunki uczestnictwa 

1. Do udziału w Akcji dołączyć mogą lokale gastronomiczne znajdujące  

się na terenie Miasta Racibórz i miejscowości znajdujących się na terenie powiatu 

raciborskiego, do których woda dostarczana jest przez Wodociągi Raciborskiej Sp.  

z o.o. i które posiadają aktualne pozytywne badanie mikrobiologiczne wody  

z pozytywnym wynikiem. 

2. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i dobrowolne. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dostarczenie do siedziby Organizatora 

(Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz) lub na  adres mailowy 

wodociagi@wodociagiraciborskie.pl: 

-  wypełnionego wniosku (w przypadku doręczenia elektronicznego skanu 

wniosku), który można pobrać ze strony internetowej Organizatora 

- oraz zdjęć Lokalu gastronomicznego. 

4. Badanie mikrobiologiczne wody u Uczestnika wykona Organizator na swój koszt  

w terminie 7 dni od otrzymaniu wniosku. 

5. Informacji dotyczących Akcji udzielają pracownicy Działu Organizacyjno 

Pracowniczego pod numerem telefonu: tel. 32 415 30 33 wew. 214. Osobą 

odpowiedzialną za akcję jest Pani Barbara Gonska Inspektor w Dziale Organizacyjno – 

Pracowniczym. 
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II. Zobowiązania Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. dostarczenia do siedziby Organizatora lub na jego adres mailowy 

wypełnionego wniosku o przystąpienie do Akcji i zdjęć Lokalu 

gastronomicznego oraz pozytywne badanie mokrobiologiczne wody; 

b. udostępnienia pracownikom Organizatora w terminie 7 dni od daty złożenia 

wniosku pomieszczenia w Lokalu gastronomicznym, w którym znajduje  

się dostęp do wody, celem pobrania przeprowadzenia badania 

mikrobiologicznego wody; 

c. stałego udostępniania Raciborzanki klientom Lokalu gastronomicznego; 

d. zamieszczenia na stronie Lokalu gastronomicznego lub/i portalu 

społecznościowym co najmniej jednego z wymienionych: informacji o udziale 

w Akcji, logotypu Akcji, linku do strony www.wodociagiraciborskie.pl lub 

portalu Facebook   

e. oznaczenia Lokalu gastronomicznego poprzez naklejenie etykiety z symbolem 

Akcji na drzwiach wejściowych lub innym widocznym miejscu w Lokalu 

gastronomicznym. 

f. korzystania z dostarczonych przez Organizatora dzbanków i szklanek 

oznaczonych logo Organizatora. 

 

III. Zobowiązania Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do: 

b. udzielenia Uczestnikowi Akcji jednorazowego wykonanego na koszt 

Organizatora badania mikrobiologicznego próbki wody z Lokalu 

gastronomicznego wykorzystywanej w celach kulinarnych, które zostanie 

wykonane w Laboratorium Organizatora;  

c. dostarczenia Uczestnikowi materiałów promocyjnych związanych z Akcją, np. 

dzbanków wraz ze szklankami, podkładek, naklejki informującej o akcji, ulotek 

informacyjnych; 

d. zamieszczenia logotypu lub nazwy Lokalu gastronomicznego na stronie 

Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w zakładce ,,Piję Raciborzankę’’; 

e. zamieszczenia informacji o dołączeniu Lokalu gastronomicznego do Akcji  

na portalu Facebook wraz ze zdjęciami Lokalu gastronomicznego dotyczącymi 

Akcji, wykonanymi oraz przekazanymi Organizatorowi przez Uczestnika Akcji; 

f. dostarczenia Uczestnikowi materiałów promocyjnych związanych z Akcją m.in.: 

dzbanków z szklankami, podkładek, etykiety z symbolem Akcji i ulotek 

informacyjnych. 

 

IV. Czas trwania Akcji 

a. Akcja trwa przez czas nieoznaczony. 

b. Uczestnik może odstąpić od Akcji poprzez zgłoszenie swojej rezygnacji  

na piśmie lub mailowo na adres e-mail: wodociagi@wodociagiraciborskie.pl   

c. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Akcji Uczestnik zobowiązany jest 

zwrócić otrzymane od Organizatora artykuły promocyjne, chyba że brał udział 

w Akcji dłużej niż trzy miesiące. 
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V. Postanowienia dotyczące zdjęć Lokalu gastronomicznego 

1. Uczestnik dobrowolnie przekazuje Organizatorowi zdjęcia swojego Lokalu 

gastronomicznego oświadczając jednocześnie, że przekazane zdjęcia nie naruszają 

praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.  

2. Wraz z przekazaniem Organizatorowi zdjęć Lokalu gastronomicznego Uczestnik 

przenosi w ramach uczestniczenia w Akcji i bez dodatkowego wynagrodzenia,  

na Organizatora autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 

przekazanymi zdjęciami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich 

znanych w chwili przekazania polach eksploatacji, a w szczególności do: utrwalania, 

zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, 

publicznego wykorzystania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, 

rozpowszechniania za pomocą Internetu i w portalach społecznościowych. 

3. Z chwilą przekazania zdjęć Lokalu gastronomicznego Organizator nabywa, bez 

dodatkowego wynagrodzenia prawo wykonywania autorskich praw zależnych  

do przekazanych zdjęć, dokonywania zmian zdjęć, w szczególności ich przeróbki  

i adaptacji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych zdjęć według 

własnego wyboru, ale jedynie w ramach Akcji i jej promocji oraz promocji 

Raciborzanki lub Organizatora oraz do usunięcia przekazanych zdjęć.  

5. Przekazane w ramach Akcji zdjęcia Lokalu gastronomicznego nie mogą zawierać 

wizerunku osób, naruszać praw osób trzecich lub dobrych obyczajów.  

 

VI. Zgłoszenie udziału w Akcji „Piję Raciborzankę” jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)  

 

Treść klauzuli informacyjnej  

Zgłoszenie udziału w Akcji „Piję Raciborzankę” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz klauzuli informacyjnej. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. z siedzibą  

w Raciborzu 47-400, ul. 1 Maja 8.  

2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można  

się skontaktować za pośrednictwem adresu: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach związanych  

z uczestnictwem i promowaniem Akcji „Piję Raciborzankę”. 

4. Podstawą do przetwarzania jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez zgłoszenie udziału w Akcji  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 
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b. podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, świadczące 

usługi na rzecz Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.(obsługa IT, dostawcy systemów itp.) 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres organizacji i przeprowadzenia Akcji.  

W przypadku skorzystania z prawa do wycofania zgody – do czasu odwołania udzielonej zgody.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 

poprzez przesłanie swojego żądania na adres dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl  

lub listownie na adres siedziby Spółki. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez czas trwania Akcji. 

2. Uczestnik oświadcza, że akceptuje fakt, iż zgłoszenie do udziału w Akcji  

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz utrwalanie wizerunku 

Lokalu gastronomicznego w materiałach informacyjnych i promocyjnych  Organizatora 

oraz na portalu Facebook  Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmian regulaminu Akcji  

bez podania przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia dołączenia danego Lokalu 

gastronomicznego do udziału w Akcji bez podania przyczyny. 

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. 

 

6. Zgłoszenie do udziału w Akcji oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu  

oraz jej akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 

    

Racibórz, dnia 24.06.2021 r.  
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WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI „Piję Raciborzankę” 

 

1. Pełna nazwa Lokalu lub przedsiębiorcy wraz z adresem prowadzenia lokalu 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osoba reprezentująca Lokal gastronomiczny …………………………………………………………………… 

3. Dane kontaktowe: tel lub e-mail ………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenia: 

1/ Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Akcji „Piję Raciborzankę” i w całości 

go akceptuję. 

2/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji 

„Piję Raciborzankę” 

 

 

      ………………………………………………………………………….. 
      data i podpis osoby reprezentującej Lokal gastronomiczny 

 


