Regulamin Akcji Promocyjnej
„UniCloud–Konkurs z Niebezpiecznikiem”
§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Akcji promocyjnej „UniCloud–Konkurs z Niebezpiecznikiem” zwanej dalej
„Konkursem” jest Fast Forward Communication sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji
Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”, która działa na zlecenie firmy
Unizeto Technologies S.A. z siedzibą przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, zwanej
dalej „Unizeto”.
2. Unizeto jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs prowadzony jest od dnia 02.02.2015r. do dnia 04.02.2015r.
4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:
a) odpowiedziała na pytanie konkursowe opublikowane na www.niebezpiecznik.pl;
b) zaakceptowała Regulamin Konkursu.
5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, Unizeto, jak również członkowie ich
rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Organizator stoi na stanowisku, że Konkurs nie stanowi konkursu w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym przychody z Nagród są opodatkowane na
zasadach ogólnych. Co za tym idzie, przed wydaniem Nagrody Organizator może wymagać podania
danych niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o tzw. przychodach z innych źródeł, która
zostanie przekazana Zwycięzcy oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.
§ 2.
Warunki uczestnictwa
1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem.
2. Odpowiedzi konkursowe będzie oceniała komisja powołana przez Organizatora, zwana dalej
„Komisją”.
W skład Komisji wchodzą:
Ilona Miziewicz- Groszczyk–przedstawiciel firmy UNIZETO
Piotr Konieczny–przedstawiciel Niebezpiecznik.pl

2. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który został wybrany przez Komisję na podstawie
subiektywnej oceny jego odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3. Zwycięzca jest zobowiązany do przeprowadzenia beta testów platformy UniCloud i przygotowania
na ich podstawie recenzji, który zostanie opublikowana na Niebezpiecznik.pl nie później niż
10.02.2015
4. Recenzja, o której mowa w ust. 3, może być modyfikowana przez Organizatora w zakresie korekty
językowej (stylistyka, ortografia, interpunkcja) w celu usunięcia błędów i omyłek pisarskich.
Zwycięzca nie będzie sobie rościł żadnych praw z tytułu dokonanej korekty językowej.
§ 3.
Nagrody
1. Nagrodę w Konkursie ufundowała firma Unizeto.
2. Nagrodą w Konkursie, zwaną dalej „Nagrodą”, jest (łącznie):
Publikacja wyników testu usługi UniCloud na Niebezpiecznik.pl
Dostęp premium dla beta testerów usługi UniCloud na czas testów niezbędnych do przygotowania
recenzji
6-miesięczny dostęp do usługi UniCloud
4. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie konkursowe została wybrana przez
Komisję.
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.
2. Uczestnik, o którym mowa w ust. 1, zwany jest dalej „Zwycięzcą”.
3. W terminie 7. dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Organizator wyśle Zwycięzcy
potwierdzenie wygrania nagrody na adres e-mail podany podczas zgłoszenia konkursowego.
6. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody
(adresu email 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 na Niebezpiecznik.pl.

8. Zwycięzca z chwilą podania swoich pełnych danych:
a) wyraża Organizatorowi zgodę na użycie jego recenzji w kampaniach marketingowych
oraz działaniach informacyjnych prowadzonych na rzecz Unizeto;
b) dokonuje nieodpłatnego, bezwarunkowego i bezterminowego oraz bez jakichkolwiek
ograniczeń przeniesienia na Organizatora całości autorskich praw majątkowych do
recenzji na polach eksploatacji obejmujących: wytwarzanie egzemplarzy utworu
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; dokonywanie wszelkich opracowań utworu, umieszczanie w sieciach
komputerowych (Internet, Intranet, Extranet);
c) wyraża Organizatorowi nieodwołalną zgodę na rozporządzanie i korzystanie z utworów
zależnych od recenzji;
d) zobowiązuje się wobec Organizatora do niewykonywania przez czas nieoznaczony
autorskich praw niemajątkowych do recenzji w sposób mogący utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z recenzji jako utworu.
§ 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. z siedzibą przy 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 1997roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłką Nagród, oraz zamieszczeniem informacji o
Zwycięzcy i Nagrodzie na www.niebezpiecznik.pl.
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 złożeniu pisemnych wyjaśnień przez
Uczestnika, który zdaniem Organizatora naruszył zasady niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez
zamieszczenie odpowiedniej informacji na www.niebezpiecznik.pl na 1 dzień przed wprowadzeniem
zmiany, jeśli nie wpłynie
to na pogorszenie praw Uczestników.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu email lub innych danych uniemożliwiających lub
opóźniających doręczenie Nagrody.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.niebezpiecznik.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.

