Regulamin konkursu „Roczna subskrypcja Diaphane za złotówkę”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1
1.2

1.3

Konkurs organizowany jest pod nazwą „Roczna subskrypcja Diaphane za złotówkę”.
Organizatorem Konkursu jest DIAPHANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 13, kod pocztowy 44100, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000661734, NIP: 6312668159, kapitał zakładowy: 62 500 PLN.
Konkurs odbywa się zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.4

Treść Regulaminu jest dostępna:
a) w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://diaphanesoftware.com/competition/
(dalej: „Strona konkursowa”).
b) do wglądu na stoisku nr 55 podczas 7. Targów CSR organizowanych przez FOB (12.04.2018
r. na PGE Narodowym w Warszawie) w godz. 10:00-17:00.

1.5

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
W takim przypadku informacja o zmienionym Regulaminie zostanie podana w sposób, w jaki nastąpiło
ogłoszenie niniejszego Regulaminu wraz z hiperłączem do treści zmienionego Regulaminu dostępnej w
sieci komputerowej Internet pod adresem URL wskazanej w hiperłączu.

1.6
1.7
1.8
1.9

Informacje i dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu (zwanego dalej: „Uczestnikiem”) są
informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami ust. 2.8.
Regulaminu.
Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem
URL: https://bit.ly/2H6cBzk,a hiperłącze do niej jest podane na Stronie konkursowej.
Sponsorem Nagrody w Konkursie (zwanej dalej Nagrodą) jest Organizator.
Zwycięzcę Konkursu (zwanego dalej Zwycięzcą) wyłoni Komisja konkursowa.
Przez „Zwycięzcę” rozumie się na potrzeby Konkursu: Uczestnika będącego autorem odpowiedzi
zasługujących – zgodnie z oceną Komisji konkursowej – na nagrodę.

1.10
1.11

1.12

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Komisja konkursowa.
Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu
Cywilnego.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

1

II UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1
2.2
2.3

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Do udziału w Konkursie dopuszczone będą wyłącznie osoby spełniające warunki, o których mowa w pkt
II niniejszego Regulaminu.
Uczestnikiem może być osoba fizyczna – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.3 poniżej, która łącznie:
a) ukończyła 18. rok życia;
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) jako Uczestnik reprezentuje swoją Organizację zatrudniającą – bez względu na formę
zatrudnienia, która w przypadku wygranej ma prawo do otrzymania Nagrody.

2.4

W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele
Organizatora ani członkowie ich rodzin;
b) członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie jej rodzin.
Przez „członków rodziny” rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców, współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.5

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie jego trwania wypełnić formularz konkursowy poprzez:
a) podanie propozycji odpowiedzi na zadane pytania konkursowe zgodnie z określonymi
wymogami formalnymi;
b) wypełnienie pól dot. danych kontaktowych;
c) wyrażenie stosownych zgód.

2.6

2.7

Uczestnik wypełnia formularz konkursowy tylko raz.
W przypadku wypełnienia formularza konkursowego więcej niż raz przez tego samego Uczestnika,
Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwszy formularz danego Uczestnika.
Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik:
a) zapoznał się z jego zasadami wyrażonymi w niniejszym Regulaminie oraz treścią formularza
konkursowego i akceptuje ich treść;
b) potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.8

2.9

Administratorem danych osobowych Uczestników jest DIAPHANE SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Zygmunta Starego 13, kod pocztowy 44-100.
•

Dane będą przetwarzane przez DIAPHANE SP. Z O.O. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.) w celu realizacji Konkursu
oraz obsługi reklamacji.

•

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu –
w szczególności:
•

niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych,
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•
•

niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie

– upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu, powodując utratę prawa do Nagrody,
nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
III SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
3.1

3.2

Organizator powołuje 3-osobową Komisję konkursową:
a) złożoną z przedstawicieli Organizatora w osobach:
• Wojciecha Głowni,
• Michała Kułakowskiego,
• Katarzyny Jędrzejewskiej;
b) która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz dokona oceny odpowiedzi
udzielonych przez Uczestników spełniających wymogi formalne określone w ust. 2.5.
Czas trwania Konkursu:
a) Rozpoczęcie – 12.04.2018 r. o godz. 10:00 - informacja o Konkursie (wraz z hiperłączem do
formularza konkursowego) zostanie zamieszczona na Stronie konkursowej;
b) Zakończenie – 13.04.2018 r. o godz. 23:59 (czasu lokalnego), przez co rozumie się moment,
do którego Uczestnicy mają prawo wypełniać formularz konkursowy (do którego hiperłącze
zostanie zamieszczone na Stronie konkursowej).

3.3

3.4

Komisja konkursowa oceni odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu konkursowym spełniające
wymogi formalne (określone w ust. 2.5) w wybrany przez siebie sposób. Ocena Komisji konkursowej jest
ostateczna i nie podlega ujawnieniu.
Organizator dopuszcza możliwość niewyłonienia Zwycięzcy, a tym samym nieprzyznania Nagrody,
w przypadku, gdy żadna spośród zgłoszonych propozycji odpowiedzi:
a) nie zostanie oceniona przez Komisję konkursową jako zasługujące na nagrodę
lub
b) nie będzie spełniać wymogów formalnych (określonych w ust. 2.5).

3.5

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 7.05.2018 r. (godz. 23:59) poprzez:
a) kontakt ze Zwycięzcą (za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w formularzu
konkursowym)
lub
b) w przypadku niewyłonienia Zwycięzcy – poinformowanie o Wyniku konkursu za pośrednictwem
Strony konkursowej.

3.6
3.7

Informacja o Zwycięzcy zostanie upubliczniona za pośrednictwem WWW Organizatora po tym, jak
Laureat potwierdzi zainteresowanie otrzymaniem Nagrody zgodnie z zapisami ust. 4.3.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.
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IV NAGRODA
4.1

Nagrodą jest dostęp do aplikacji Diaphane Software w formie subskrypcji za 1 PLN netto:
a) w modelu SaaS;
b) na okres 12 miesięcy;
c) w ramach której Laureat otrzyma:
• wdrożenie narzędzia (w zakresie 20 godzin usług profesjonalnych)
oraz
• utrzymanie (przez okres 12 miesięcy).

4.2

4.3

Podmiotem upoważnionym do otrzymania Nagrody jest Organizacja zatrudniająca Zwycięzcę wskazana
przez niego w formularzu konkursowym.
Przez „Zwycięzcę” rozumie się na potrzeby Konkursu: Uczestnika będącego autorem najlepiej
ocenionych odpowiedzi udzielonych w formularzu konkursowym.
W celu otrzymania Nagrody przez Laureata należy przekazać Organizatorowi pisemną akceptację:
a) Ogólnych Warunków Umowy i Zamówienia Diaphane,
b) upoważnionego przedstawiciela Laureata
c) nie później niż do 18.05.2018 r. (godz. 23:59).

4.4

Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nagroda nie może być także wymieniona
na inną.

V REKLAMACJE
5.1

5.2

5.3

Wszelkie reklamacje z tytułu niniejszego Konkursu mogą być kierowane do Organizatora:
a) w formie pisemnej z dopiskiem „Reklamacja konkursowa”,
b) w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu,
c) pod adres:
• e-mail: contant@diaphanesoftware.com
lub
• siedziby Organizatora: Diaphane - ul. Zygmunta Starego 13, kod pocztowy 44-100.
Reklamacja winna zawierać dokładne dane osoby ją składającej:
• imię i nazwisko,
• adres do korespondencji,
• numer telefonu kontaktowego,
• przyczynę reklamacji,
• opis żądania, jakiego domaga się reklamujący.
Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
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