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e-mail: biuro@rybnet.pl
tel. kontaktowy: 32 441 4000

REGULAMIN Ankiety „Wygraj tablet i kubki Rybnet”
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§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się przyrzeczenie publiczne pod nazwą „Wygraj tablet i kubki Rybnet” (dalej „Konkurs”).
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem Nagród jest RYBNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Rybniku (44-200) przy ulicy Mikołowskiej 40A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336231,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6423106447, REGON 241314170
(zwana dalej „Organizatorem”).
Konkurs rozpoczyna się dnia 01.09.2017 roku, w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora www.wodzislaw.rybnet.pl i
www.konkurs.rybnet.pl, trwa do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem
Konkursu
może
być
każda
pełnoletnia
osoba
fizyczna
zamieszkała
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
(zwana dalej „Uczestnikiem”), posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, która w czasie trwania Konkursu
określonym w § 1 ust. 3 wypełni ankietę zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora oraz zapozna się i zaakceptuje treść Regulaminu i
jego postanowienia.

§ 3. Przebieg Konkursu
Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszenia można wysyłać począwszy
od dnia 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.
Wypełnienie ankiety przez Uczestnika Konkursu wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a ponadto wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
Ankiety niekompletne, nieprawidłowe, niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie są uznawane za nieważne i nie biorą udziału
w konkursie.
Wypełnienie ankiety jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa, nie narusza
żadnych praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich oraz dóbr osobistych.
Po wypełnieniu ankiety na adres e-mail Uczestnika Konkursu zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca udział Uczestnika w Konkursie.

§ 4. Nagroda
Nagrodą główną w Konkursie jest Tablet Lenovo TAB 2 A7 (zwany dalej "Nagrodą"), nagrodami pocieszenia są kubki ceramiczne Rybnet.
Najoryginalniejsza odpowiedź zostanie nagrodzona nagrodą główną w postaci Tabletu Lenovo TAB 2 A7, pozostałe najciekawsze odpowiedzi
zostaną nagrodzone nagrodami pocieszenia w postaci kubków ceramicznych Rybnet.
Odpowiedzi udzielone w ankiecie będą przedmiotem oceny Jury powołanego przez Organizatora (zwany dalej "Jury"), które dokona wyboru
Zwycięzców, kierując się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, dobór słów, oryginalność ujęcia tematu, kreatywność.
Organizator w terminie do 7 (sł. siedmiu) dni od zakończenia Konkursu ogłosi Zwycięzców Konkursu.
O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej realizacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości
przesłanej pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu w ankiecie, lub telefonicznie na wskazany w ankiecie numer
telefonu oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na fanpage'u Organizatora https://facebook.com/rybnet/ w terminie
do 14 (sł. czternastu) dni od zakończenia Konkursu.
Uczestnikowi Konkursu, który wygrał Nagrodę nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości Nagrody w kwocie pieniężnej, ani o zamianę tej
Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
Uczestnik Konkursu, który wygrał Nagrodę nie może przenieść swych praw do Nagrody na osoby trzecie.

§ 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu
Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagród oraz po wyrażeniu odrębnych
zgód, w celach marketingowych a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Rybnet Sp. z o. o. Sp. k.
Administratorem danych jest Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Mikołowskiej 40A. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z
dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., nr 0 poz. 922), podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w zakresie:
a) imienia;
b) nazwiska;
c) miejsca zamieszkania;
d) nr telefonu kontaktowego;
e) adresu e-mail.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wylosowanym Uczestnikom Konkursu realizację przyznanej
Nagrody.

§ 6. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu lub wynikami Konkursu mogą być składane drogą pisemną na adres Organizatora wskazany
w § 1 ust. 2 Regulaminu albo pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@rybnet.pl
Reklamację można przesyłać przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 7 (sł. siedmiu) dni od jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po
upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Konkursu, a także powody jej złożenia wraz z uzasadnieniem.
Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 (sł. czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora rozstrzygającej reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w
reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego reklamacja została nadesłana. Decyzja Organizatora jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Zapytania dotyczące zasad Konkursu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@rybnet.pl

§7.Postanowienia końcowe
10. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.rybnet.pl/dokumenty.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego.
12. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 1 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), i nie
stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ww.
ustawy.
13. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

