Regulamin konkursu „20 urodziny firmy”

1. Definicje
1.1. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „20 URODZINY FIRMY” na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
1.2. „Organizator” - organizatorem Konkursu jest Firma Handlowo - Usługowa Intersieć Urszula Kołodziej z
siedzibą w Kamionka Mała 254, 34-602 Laskowa, NIP 737-184-79-06. Biuro Obsługi Klienta w Limanowej, ul.
Mordarskiego 2.
1.3. „Uczestnik” - uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która jest autorem tekstu dołączonego przez nią do Konkursu. Uczestnik musi być
Abonentem Organizatora, a jego umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez Organizatora musi być
podpisana nie później niż w dniu wysłania Zgłoszenia do Konkursu.
1.4. „Życzenia urodzinowe”- złożone w dowolnej formie życzenia urodzinowe dla organizatora z okazji 20 - lecia
prowadzenia działalności, np. za pomocą słów, obrazu lub dźwięku.
1.5. „Fundator” – fundatorem nagrody przewidzianej w konkursie jest Organizator Konkursu.
1.6. „Abonent” - usługobiorca usług świadczonych przez Organizatora, na podstawie odrębnej umowy.
1.7. „Nagroda” – nagroda rzeczowa, w zależności od zdobytego miejsca;
1.8. „Laureat” - laureatem zostaje osoba, która na zasadach określonym w niniejszym Regulaminie wygrywa
nagrodę.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Konkurs ma charakter lokalny i przeznaczony jest dla Abonentów Organizatora.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, zstępni,
wstępni oraz rodzeństwo.
2.3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2.4. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
2.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3. Zasady prowadzenia konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu;
b) umieścić w komentarzu pod postem na facebooku życzenia urodzinowe dla organizatora w dowolnej formie,
np. za pomocą słów, obrazu lub dźwięku, oceniana będzie kreatywność oraz pomysłowość;
c) wysłać na adres mailowy biuro@intersiec.net.pl lub w wiadomości prywatnej na facebooku formularz
Zgłoszenia konkursowego,
3.2. Spełnienie warunków określonych w 3.1. stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3.3. Wszystkie Zgłoszenia Konkursowe Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
3.4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających
dobra osobiste innych osób.

3.5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Akceptacja regulaminu następuje
poprzez nadesłanie Zgłoszenia konkursowego.
3.6. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie
lub wykorzystanie wykonanego tekstu konkursowego przez Organizatora, w szczególności dodanie logo
Organizatora, publikację tekstu konkursowego w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych
dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz innych form
promocji usług świadczonych przez Organizatora.
3.7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3.8. Przesłana odpowiedź musi zostać umieszczona w formie komentarza pod postem konkursowym.
3.9. Udział w konkursie będą brały tylko te odpowiedzi, które zostaną umieszczone w komentarzu pod
specjalnie przygotowanym postem na Facebooku, i których otrzymanie organizator potwierdzi nie później niż
do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. W razie nie otrzymania potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia Uczestnik winien skontaktować się telefonicznie z Organizatorem pod numerem 694 555 332 w celu
ustalenia powodu zaistnienia problemu.
3.10. Uczestnik może nadesłać tylko jedną poprawną odpowiedź. W przypadku wysłania większej ilości zgłoszeń,
udział w konkursie będzie brało pierwsze zgłoszenie spełniające postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Harmonogram konkursu
4.1. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać począwszy od poinformowania przez Organizatora o konkursie na
oficjalnym Fan Page’u Organizatora w serwisie Facebook (data publikacji informacji: 09.11.2022r.)
4.2. Zgłoszenie nadsyłać można do dnia 15.11.2022 r. do godz. 23:59.
4.3. Obrady jury następują nie później niż 16.11.2022 r.
4.4. Dnia 17.11.2022 r. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o wynikach Konkursu na swoim
oficjalnym profilu na Facebooku oraz przesłania zwycięzcy indywidualnej informacji o przyznaniu nagrody na
adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
4.5. Odbiór nagrody powinien nastąpić nie później niż 25.11.2022 r. w godzinach pracy biura organizatora. W
przypadku nie zgłoszenia się Laureata, w wyznaczonym terminie, traci on prawo do nagrody.
4.6. W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureata Konkursu jury obraduje ponownie i do 30.11.2022r.
zobowiązuje się do poinformowania o wynikach obrad na swoim oficjalnym profilu na Facebooku oraz przesłania
indywidualnej wiadomości nowemu zwycięzcy.
4.7. Nowy zwycięzca zobowiązuje się do odebrania nagrody nie później niż 06.12.2022r. w godzinach pracy biura
organizatora. W przypadku nie zgłoszenia się Laureata, w wyznaczonym terminie, traci on prawo do nagrody.
4.8. Jeśli także nowy zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody do dnia 06.12.2022r. jury zbiera się ponownie i
decyduje o dalszych losach konkursu. Organizator w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

5. Prawa autorskie
5.1. Każdy Uczestnik, który napisał uzasadnienie oświadcza, że jest wyłącznym autorem tekstu, i posiada pełne
prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie.
5.2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa
majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej przenoszone, na Organizatora na podstawie
postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
5.3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora odpowiedzi zgłoszonej do konkursu.
6. Nagroda i sposób jej przyznania
6.1. W ramach konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa, w zależności od zdobytego miejsca: tablet – miejsce
pierwsze, smartwatch – miejsce drugie oraz dysk zewnętrzny za miejsce trzecie.

6.2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
6.3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zrzeczenia się nagrody na rzecz innego Abonenta/Uczestnika konkursu.
6.4. Jeśli Laureat zakończy współpracę z Organizatorem przed końcem obowiązywania nagrody, Nagroda nie
podlega zwrotowi.
6.6. W celu rozstrzygnięcia wyniku Konkursu, Organizator zobowiązuje się powołać Komisję konkursową, w 3
osobowym składzie, która zadecyduje o wyborze Zwycięzcy Konkursu.
6.7. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności
wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i
Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą
wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności.
6.8. Organizator przewiduje przyznanie jednej Nagrody dla każdego uczestnika konkursu w zależności od zajętego
miejsca.
6.9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu, spełniają wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu, jak również w
przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego laureata Konkursu złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.
6.10. Odebranie nagrody następuje w biurze Organizatora pod adresem: ul. Mordarskiego 2, 34-600 Limanowa
poprzez podpisanie stosownego pisma potwierdzającego odbiór nagrody.
6.11. Zwycięzca zobowiązuje się do przedstawienia w chwili odbioru nagrody dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość, takiego jak dowód osobisty czy paszport.
6.12. Organizator – jako płatnik – zobowiązany jest pobrać podatek od Nagrody według zasad określonych w
ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Organizator poniesie ciężar zapłaty należnego podatku.
6.13. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych
danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z RODO. Zasady umieszczone na stronie
internetowej: https://www.intersiec.net.pl/polityka-prywatnosci.
7.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu
wyłonienia Zwycięzców Konkursu, a także w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród,
prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz opublikowania nazwiska zwycięzcy na oficjalnym profilu
Organizatora w serwisie Facebook.
7.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i
marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika
do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez
Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez
uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

8. Reklamacje
8.1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs
– 20 Urodziny Firmy” na następujący adres: ul. Mordarskiego 2, 34-600 Limanowa, przed upływem czasu trwania
Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego
zakończenia.
8.2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

8.3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
8.4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
8.5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego
nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
8.6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.intersiec.net.pl przez cały okres
trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Klienta
Organizatora.
9.2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany
oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
9.4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych
na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Załącznik 1.

Formularz zgłoszeniowy

Imię:

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

Nazwisko:

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

PESEL:

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

Adres do korespondencji:

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

Adres świadczenia usług:

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

Numer telefonu:

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

Adres e-mail:

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

