
Regulamin Konkursu 
 

„HP Tech Team Wireless– Konkurs z Niebezpiecznikiem” 
 

§ 1. 
 

Postanowienia Ogólne 
 
1. Organizatorem Konkursu„HP Tech Team Wireless – Konkurs z Niebezpiecznikiem” zwanej dalej „Konkursem” jest 
Fast Forward Communication sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok.49, 02-797 Warszawa, zwana dalej 
„Organizatorem”, który działa na zlecenie firmy HP Poland Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa, Polska, 
zwanej dalej „HP ”.   
 
2. HP jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.   
 
3. Konkurs prowadzony jest od dnia 28.10.2014 r. do dnia 04.11.2014r. za pośrednictwem aplikacji konkursowej 
zwanej dalej: „Aplikacją”, dostępnej pod adresem: www.hptechteam.pl/niebezpiecznik .  
 
4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna,   
posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:   
 
a) zarejestrowała się na stronie www.hptechteam.pl/niebezpiecznik podając hasło dedykowane Konkursowi 
opublikowane na www.niebezpiecznik.pl     
 
b) zaakceptowała Regulamin Konkursu.   
 
 
5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, HP, jak również członkowie ich rodzin, w 
szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia.   
 
 
 

§ 2. 
 

Warunki uczestnictwa   
 

1. Zadaniem Uczestników jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze.  
 
2. Uczestnicy mogą zdobyć punkty w Konkursie rozwiązując zadanie konkursowe polegające na zaprojektowaniu sieci 
bezprzewodowej spełniającej wymogi bezpieczeństwa i ekonomiki rozwiązania ustalone przez Organizatora 
Konkursu. 
 
3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów. 
 
4. Jeżeli Uczestnik został Zwycięzcą Konkursu, nie przysługuje mu prawo do Nagrody w Konkursie Głównym 
dostępnym pod adresem https://www.hptechteam.pl. W tym przypadku Nagroda w Konkursie Głównym przechodzi 
na Uczestnika z kolejną, najwyższą liczbą punktów w Rankingu Konkursu Głównego. 
 
5. Uczestnik ma prawo do usunięcia zapisu swojego konta w udostępnionej Aplikacji. Usunięcie konta oznacza 
rezygnację z dalszego udziału w Konkursie. 
 
 
 

§ 3. 
 

Nagrody 
 
1. Nagrodę w Konkursie ufundowała firma HP.  
 
2. Nagrodą w Konkursie, zwanymi dalej „Nagrodą”, jest: 
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HP R100 Router 
 

 
4. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który zdobył najwięcej punktów. 
 
5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.   
 
6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.   
 
 

§ 4. 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród. 
 

1. W terminie 7. dni od zakończenia Konkursu, przyznania Nagrody wybranemu Uczestnikowi dokona komisja 
powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.   
 
W skład komisji wchodzą:   
 
Maja Naumowicz – przedstawiciel firmy HP    
 
Anna Żaczkiewicz – przedstawiciel firmy Fast Forward Communication   
 
2. Ww. Uczestnik, zwany jest dalej „Zwycięzcą”.   
 
3. Zwycięzca jest wyłaniany na podstawie rankingu punktów i weryfikowany przez Komisję w zakresie poprawności 
uzyskania punktów. 
 
4. Jeśli kilku Uczestników zdobędzie tę samą liczbę punktów, o przyznaniu Nagrody decydować będzie odpowiedź na 
pytanie specjalne zadane ww. Uczestnikom drogą mailową. Odpowiedź na pytanie specjalne będzie podlegała 
punktacji, o której uczestnicy tego dodatkowego etapu Konkursu zostaną szczegółowo powiadomieni wraz z 
przesłaniem pytania.  
 
5. W terminie 7. dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Organizator wyśle Zwycięzcy Konkursu 
potwierdzenie wygrania nagrody na adres e-mail podany podczas rejestracji.  
 
6. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody (adresu 
pocztowego i numeru telefonu) w terminie 7. dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, 
Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu 
Uczestnikowi.   
 
7. Dane Zwycięzcy (imię i nazwa miejscowości) będą opublikowane w Aplikacji i będą widoczne do dnia 31.12.2015 
zaś po tym dniu zostaną usunięte.  
 
 

§ 5. 
 

Procedura reklamacyjna 
 
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres 
Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu jednak nie później niż w terminie 14. (czternastu) 
dni od dnia jego rozstrzygnięcia.  
 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu 
złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego.   
 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji.   
 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7. dni roboczych od daty ich otrzymania.   
 

§ 6. 



 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Fast Forward 
Communication sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok.49, 02-797 Warszawa, zwana dalej (dalej 
„Administrator”). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).   
 
2. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu 
zostało powierzone Organizatorowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w 
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłką nagród, oraz zamieszczeniem listy laureatów i nagród w 
Aplikacji.   
 
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   
 

§ 7. 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez  
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
2. Organizator ma prawo także wykluczyć z udziału w konkursie Uczestnika, który wykonuje działania  
zmierzające do nieuprawnionego, tj. niezgodnego z zasadami gry, zwycięstwa w konkursie.  
 
3. Wykluczenie odbędzie się po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które przeprowadzi organizator, a w 
którym wezmą udział Uczestnicy, którzy zdaniem Organizatora naruszyli zasady Konkursu.  
 
4. Postępowanie wyjaśniające będzie polegać m.in. na pisemnych wyjaśnieniach Uczestnika Konkursu, który zdaniem 
Organizatora naruszył zasady niniejszego Regulaminu. 
 
5. W przypadku rażących naruszeń zasad gry oraz postanowień niniejszego Regulaminu, działalność  
danego Uczestnika może zostać zgłoszona do właściwych organów ścigania ze wszystkimi tego  
późniejszymi konsekwencjami. 
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez  
zamieszczenie odpowiedniej informacji w Aplikacji na 1 dzień przed wprowadzeniem zmiany, jeśli nie wpłynie  
to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. 
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych  
danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających  
doręczenie Nagrody. 
 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Aplikacji oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. 


