
Regulamin Konkursu 

„Zrób sobie prezent na święta” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady konkursu pod 
hasłem: „Zrób sobie prezent na święta” (dalej także: „Konkurs”), w szczególności warunki 
uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz Uczestników 
(definicja poniżej) Konkursu. 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą: They.pl Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Konstruktorska nr 12, 02-673 
Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, REGON 
145901831, NIP 521-362-34-89 (dalej także: Organizator), działająca na zlecenie 
podmiotu: Fundacja Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie (adres: 00-380 
Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000693176, NIP 5252721747 (dalej także: „Zleceniodawca”).  

3. Celem Konkursu jest promowanie transakcji bezgotówkowych i informowanie o 
możliwości wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (dalej także: 
Program Polska Bezgotówkowa) realizowanym przez Zleceniodawcę.   

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem  
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie 
wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z 
późn. zm.). 

6. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z 
późn. zm.). 

7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, a Uczestnikowi Konkursu nie 
przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Konkursie. 

8. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu oraz wyłonieniem laureatów 
prowadzi Organizator w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. 

9. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na 
postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. 
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

§ 2 

Termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/konkurs (dalej 
także: „Serwis” lub zamiennie „Strona Konkursu”) na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

http://www.polskabezgotowkowa.pl/konkurs


2. Konkurs rozpoczyna się 02.12.2019 roku od chwili udostępnienia Strony Konkursu wraz 
z Zadaniem Konkursowym (definicja poniżej) i trwa do 31.12.2019 roku do godz. 23:59 
(dalej także: „Czas Trwania Konkursu”). 

§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej także: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, 
która spełnia jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

a. (i) jest pełnoletnia, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) 
posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (iv) 
zarejestrowała się jako użytkownik Serwisu dostępnego pod adresem 
www.polskabezgotowkowa.pl/konkurs, (v) zapoznała się z Regulaminem 
Konkursu i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia, (vi) wykonała 
Zadanie Konkursowe na Stronie Konkursu w Czasie Trwania Konkursu, tj. 
odpowiednio przesłała zgłoszenie konkursowe (vii) spełnia pozostałe warunki 
określone w niniejszym Regulaminie, (viii) wyraziła zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, (ix) 
pozostawiła dane niezbędne do identyfikacji poprzez uzupełnienie 
udostępnionego na Stronie Konkursu formularza, oraz 

b. jest uprawniona do  działania w imieniu przedsiębiorcy, który zawarł w Czasie 
Trwania Konkursu umowę na akceptację instrumentów płatniczych opartych o 
kartę co najmniej na 12 miesięcy z wybranym przez siebie agentem 
rozliczeniowym (operatorem płatności bezgotówkowych), biorącym udział w 
Programie Polska Bezgotówkowa, którego NIP poda w zgłoszeniu do 
Konkursu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące (bez względu na rodzaj 
współpracy) lub pozostające w stosunku pracy z Organizatorem, Agentem rozliczeniowym 
(bankiem lub dostawcą terminali płatniczych), podmiotem współpracującym z Agentem 
rozliczeniowym w ramach realizacji Programu Polska Bezgotówkowa lub Zleceniodawcą 
oraz członkowie ich najbliższej rodziny, przy czym przez członków najbliższej rodziny 
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo 
małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i 
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod 
opieką lub kuratelą. 

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu 
stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego 
wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej 
zwrotu. 

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika Konkursu prawa uczestniczenia w 
Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

 

§ 4 

Nagrody i zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł (tysiąc 
złotych) („Nagroda”). 

2. W Konkursie przewidzianych jest 50 Nagród dla 50 laureatów.  
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3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody (w zaokrągleniu do pełnego złotego). 
Organizator, w momencie wydania nagrody, naliczy od łącznej wartości nagrody oraz 
dodatkowej nagrody pieniężnej kwotę zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach. 
Kwota podatku (równa wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) zostanie pobrana przez 
Organizatora i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, a tym samym 
dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji laureata Konkursu.  

4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymania Nagród na 
osoby trzecie. 

5. Organizator informuje, iż przekazanie Nagród w Konkursie jest uzależnione od 
przekazania wszelkich informacji i dokumentów wymaganych w celach podatkowych. 

6. Zadanie konkursowe, które ma wykonać Uczestnik Konkursu na Stronie Konkursu w 
terminie określonym w Regulaminie polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi 
(maksymalnie 700 znaków ze spacjami) na pytanie: „Powiedz nam dlaczego 
zdecydowałeś się terminal płatniczy w swoim biznesie” (dalej „Zadanie Konkursowe”). 

7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie (zgłoszenia do Konkursu) jest: 

a. zawarcie w dniach od 2 do 31 grudnia 2019 roku przez przedsiębiorcę, którego 
reprezentuje Uczestnik, umowy z agentem rozliczeniowym na korzystanie z 
terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa co najmniej 
na 12 miesięcy, 

b. posiadanie przez Uczestnika zgody przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a. 
powyżej na udział w Konkursie i podanie w zgłoszeniu jego prawidłowego 
numeru NIP, 

c. wykonanie przez Uczestnika Zadnia Konkursowego na Stronie Konkursu w 
terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie, 

d. zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Konkursu, 

e. wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, 

f. pozostawienie danych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika poprzez 
uzupełnienie udostępnionego na Stronie Konkursu formularza, 

g. wyrażenie zgody na weryfikację przez Zleceniodawcę faktu zawarcia w dniach 
od 2 do 31 grudnia 2019 roku umowy na akceptację instrumentów płatniczych 
opartych o kartę na co najmniej 12 miesięcy z wybranym agentem 
rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa. 

8. W Konkursie uwzględnione zostaną wyłącznie zgłoszenia, które zostaną złożone przez 
Uczestników zgodnie z postanowieniami pkt 7 powyżej. 

9. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
Stronie Konkursu w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku. Przy zgłaszaniu wykonania 
Zadania Konkursowego („Pracy Konkursowej”) należy podać następujące dane: (i) imię i 
nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu, (iv) NIP reprezentowanego przedsiębiorcy, 
a także złożyć oświadczenia (zgodnie z ich szczegółową treścią dostępną w Serwisie). 

10. Wykonanie Zadania Konkursowego oraz spełnienie wszystkich wymogów, o których 
mowa w niniejszym § 4 Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie. 

11. Wszystkie elementy Pracy Konkursowej:  

a. powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie naruszać dóbr 
osobistych ani praw autorskich osób trzecich,  



b. powinny być zgodne z dobrymi obyczajami, a także wolne od wulgaryzmów i 
treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obiektywnie niemoralne, 

c. w szczególności nie mogą zawierać treści godzących w dobre imię 
Zleceniodawcy, Organizatora oraz reprezentowanego przedsiębiorcy. 

12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w 
Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w 
rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, czy odpowiedzi 
zamieszczone na Stronie Konkursu w Pracy Konkursowej  stanowią jego wyłączną 
własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie autorskich praw 
osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich). 

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych w ust. 
11 lub 12 powyżej (w szczególności, gdy do Pracy Konkursowej zostaną zgłoszone 
roszczenia osób trzecich), Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy 
Konkursowej jak również zgłaszającego ją Uczestnika. 

14. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych dla 
reprezentowanego przez siebie przedsiębiorcy, jednak nagrodzona może zostać 
wyłącznie jedna Praca Konkursowa zgodnie z zasadami określonymi w ust. 15. Uczestnik 
może wycofać Pracę Konkursową z Konkursu poprzez rezygnację z udziału w Konkursie. 
Rezygnacja następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora na adres 
konkurs@polskabezgotowkowa.pl. 

15. W Konkursie może zostać nagrodzona wyłącznie jedna Praca Konkursowa, która została 
zgłoszona przy podaniu tego samego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu 
oraz numeru NIP przedsiębiorcy, którego reprezentuje. W przypadku zbieżności 
którejkolwiek z ww. danych przy dwóch (lub wielu) wyłonionych Pracach Konkursowych, 
nagrodzona zostanie wyłącznie jedna Praca Konkursowa, która otrzyma najwyższą 
ocenę. 

16. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła trzyosobowe jury (dalej także: 
„Jury”). Do dnia 15.02.2020 Jury - według własnego uznania - oceni wszystkie Prace 
Konkursowe spełniające warunki Regulaminu z uwzględnieniem ich wartości artystycznej, 
oryginalności i adekwatności do tematyki Konkursu, a także zweryfikuje prawidłowość 
zgłoszeń. 

17. Zleceniodawca przed rozstrzygnięciem Konkursu dokona weryfikacji faktu zawarcia w 
dniach od 2 do 31 grudnia 2019 roku przez Uczestnika Konkursu umowy na akceptację 
instrumentów płatniczych opartych o kartę na co najmniej na 12 miesięcy z wybranym 
agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa. 
Organizator przed rozstrzygnięciem Konkursu dokona również weryfikacji uprawnienia do 
działania w imieniu przedsiębiorcy przez Uczestnika Konkursu. 

18. Organizator poinformuje laureatów o wygranej poprzez wysłanie stosownej wiadomości 
e-mail na adres podany podczas zgłaszania Pracy Konkursowej. Wiadomość zostanie 
wysłana do dnia 28.02.2020 roku. 

19. W celu uzyskania Nagrody laureat zobowiązany jest przekazać Organizatorowi podpisane 
przez siebie oświadczenie zawierające: 

a. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania laureata (na potrzeby dokumentacji 
podatkowej Konkursu), 

b. numer rachunku bankowego należącego do laureata, na który przekazana 
zostanie Nagroda, 



według wzoru dostarczonego przez Organizatora w formie załącznika (skanu) do 
wiadomości e-mail z adresu e-mail, z którego dokonane zostało zgłoszenie do 
Konkursu. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail na adres Uczestnika 
oraz nawiązywania połączeń telefonicznych z podanym telefonem Uczestnika – celem 
weryfikacji, czy podany przez Uczestnika adres e-mail i numer telefonu są prawidłowe, 
aktywne i należą do Uczestnika. W razie, gdy Uczestnik nie odpowie na otrzymaną od 
Organizatora weryfikacyjną wiadomość e-mail (w terminie 3 dni od jej otrzymania), nie 
odbierze telefonu (pomimo 3 prób nawiązania połączenia) lub gdy telefon odbierze inna 
osoba niż wskazana przy zgłaszaniu Pracy Konkursowej i niezwłocznie nie przekaże 
telefonu Uczestnikowi – Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji takiej Pracy 
Konkursowej i niewydania Nagrody. 

21. Czynności związane z wydaniem Nagród Zleceniodawca powierza Organizatorowi. 

22. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w formie przelewu na rachunek bankowy 
przekazany Organizatorowi przez laureata Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązany 
jest do podania numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank w 
Rzeczypospolitej Polsce w walucie PLN, którego jest właścicielem. Nagrody zostaną 
wydane w terminie 21 dni od daty otrzymania od laureata Konkursu numeru rachunku, na 
który dokonany ma być przelew Nagrody. 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:  

a. do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym oceny Zadania Konkursowego 
(Prac Konkursowych), przeprowadzenia weryfikacji Uczestników (zgodnie z § 
4 ust. 17) i wyłonienia laureatów oraz na potrzeby postępowania 
reklamacyjnego. Dane osobowe laureatów Konkursu będą ponadto 
przetwarzane w celu wydania Nagrody i udokumentowania tego faktu na 
potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości.  

b. w celach prowadzenia działań marketingowych - podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego 
interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli działania 
takie będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 
Organizator będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną 
wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika na wykorzystanie tej formy 
komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. 

2. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca w odniesieniu do danych 
osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym oceny 
prac konkursowych i wyłonienia laureatów. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Zleceniodawcy, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu transakcji 
bezgotówkowych i informowanie o możliwości wzięcia udziału w programie Fundacji 
Polska Bezgotówkowa. Zleceniodawca powierza przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników w związku z realizacją Konkursu Organizatorowi, który przetwarza dane 
osobowe w powyższym celu i w imieniu Zleceniodawcy. 

3. Administratorem danych osobowych jest także Organizator - w odniesieniu do danych 
osobowych Uczestników:  

a. przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed 
ewentualnymi roszczeniami Uczestników. Podstawą prawną przetwarzania 



danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i 
ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników,  

b. laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody i 
udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów 
o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w 
tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie 
swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu 
wydania nagrody na potrzeby podatkowe, a w szczególności na potrzeby 
kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania 
obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z 
przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.  

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie oraz – w danym wypadku – do otrzymania nagrody lub 
rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
uczestnictwa w Konkursie oraz – w danym wypadku – brakiem możliwości otrzymania 
nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.  

5. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dane dotyczą, przysługuje 
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.  

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 7-8 powyżej, są realizowane zgodnie z przepisami 
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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej także: „RODO”).  

8. Zleceniodawca oraz Organizator wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można 
się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych na 
adres e-mail: iod@polskabezgotowkowa.pl.  

9. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i 
ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: 

konkurs@polskabezgotowkowa.pl. 

10. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników 
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, 
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym 
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami 
przyjętymi przez administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza 
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z 
wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego 
przepisami prawa.  

 

§ 6. 
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Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane na piśmie na adres 
siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 
konkurs@polskabezgotowkowa.pl.  

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, 
numer telefonu oraz adres e-mail, umożliwiające kontakt z osobą składającą reklamację, 
jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora do dnia 15.03.2020 r. 
Reklamacje złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.  

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

5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem 
poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.  

6. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na 
mocy odrębnych przepisów. 

 

§ 7 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu 

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne 
jest: 

a. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,  

b. połączenie z siecią Internet,  

c. zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami 
dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym 
obsługującej technologie Java i Java Script. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie laureata Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestników. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony Konkursu ze 
względów technicznych. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu 
oraz uczestnictwa w Konkursie na rzecz osób trzecich.  

2. Następujące zachowania Uczestnika skutkować będą wykluczeniem Uczestnika z 
Konkursu:  

a. naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,  

b. podanie nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu. 
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość danych 
podanych przez Uczestnika.  

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jednak wyłącznie w zakresie, 
który nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiany zostaną 
udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 roku.  

 

Warszawa, 2 grudnia 2019 roku 


