Regulamin konkursu „ Złap zająca”
§1
Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest SAV Sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku, ul. Blokowa 4 lok 1, 15-788 Białystok, NIP 542-030-29-05, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, pod numerem KRS
0000189802 (zwanym dalej Organizatorem).
2.
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Złap zająca”
3.
Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowościach objętych
zasięgiem sieci Organizatora.
4.
Konkurs trwa od 25 marca 2019 do 25 kwietnia 2019r.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowościach objętych zasięgiem sieci
Organizatora (zwane dalej Uczestnikami).
2.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, osoby biorące udział w
organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.
3.
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:
a) w okresie od 25.03.2019 do 25.04.2019 nie mają aktywnych usług i zawrą z Organizatorem
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie cyfrowej telewizji kablowej DVB-C
lub dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej.
b) polecą osobę, która w chwili trwania konkursu nie ma aktywnej umowy na świadczenie
usług telekomunikacyjnych z Operatorem i taką umowę podpisze
§3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.
Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie
kuponu, podając :
a) swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres świadczenia usługi oraz telefon kontaktowy)
2.
Uczestnik może dostarczyć kupon zgłoszeniowy na następujących zasadach:
a) wysyłając go pocztą na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora (data nadania nie może być
późniejsza niż 25.04.2019r)
b) dostarczając go osobiście do Biura Obsługi Klienta do dnia 25.04.2019
3. Uczestnicy wysyłający kupon wyrażają zgodę na udział w Konkursie i akceptują warunki i
zasady określone w Regulaminie.
§4
Nagrody
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nagrodami w konkursie są :
Tablety
Słuchawki bezprzewodowe
Głośniki
Kamery internetowe
Przenośny dysk twardy
Myszki bezprzewodowe

2.
Do wartości nagród określonych w pkt.1 doliczony zostanie bonus pieniężny w wysokości
11,11% wartości nagrody, który Organizator przeznaczy na rozliczenie podatku dochodowego od
nagród.
3.
Rozliczenia podatku dochodowego od nagród oraz uiszczenia kwoty podatku dokona
Organizator.
4.
Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
5.
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę
rzeczową.
§5
Zasady wyłonienia laureatów i wydanie nagród
1.
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu,
Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby
wytypowane przez Organizatora.
2.
Komisja Konkursowa 30 kwietnia 2019r spośród wszystkich nadesłanych i prawidłowo
wypełnionych kuponów wylosuje Laureatów Konkursu.
3.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 kwietnia 2019r na stronie internetowej
Organizatora. Niezależnie od tego Organizator pisemnie zawiadomi Laureatów Konkursu o
przyznaniu nagrody oraz sposobie i terminie jej wydania.
4.
W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 30 dni od pisemnego zawiadomienia o jej
przyznaniu przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa.
§6
Dane osobowe
1.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest SAV Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku przy ul. Blokowej 4 lok.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 w/s ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Laureatów, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
2.
Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz
anonimizacji.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne , lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w
Konkursie.
5.
Dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, na co Uczestnik wyraża
zgodę biorąc udział w Konkursie.
§7
Postępowanie reklamacyjne
1.
Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia
Konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje, które
zostały wysłane po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane.
2.
Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres świadczenia usługi, przyczynę reklamacji wraz z jej

uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Biura
Obsługi Klienta Operatora.
3.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
§8
Ograniczenie roszczeń
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1)
Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o
charakterze siły wyższej,
2)
Przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych
od Organizatora,
3)
Udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane
§9
Postanowienia końcowe
1.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w Biurze
Obsługi Klienta Organizatora.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych.

