Regulamin Akcji promocyjnej
„Lenovo Tech Zone – edycja Niebezpiecznik”
§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Lenovo Tech Zone” zwanej dalej „Konkursem” jest Fast Forward Communication
sp. z o.o. sp. k., Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”, który
działa na zlecenie firmy Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, zwanej dalej
„Lenovo”.
2. Lenovo jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.
3. Konkurs prowadzony jest od dnia 26.05.2015 r. do 09.06.2015 r. za pośrednictwem strony internetowej dostępnej
pod adresem: http://lenovotechzone.pl/.
4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych,
obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:
a) zarejestrowała się na stronie http://lenovotechzone.pl/,
b) zaakceptowała Regulamin Konkursu.
5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, Lenovo, 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 Konkursu jest publikowanie treści na http://lenovotechzone.pl/ .
2. Treści w postaci postów na forum mogą opublikować tylko zarejestrowani i zalogowani Uczestnicy.
4. Uczestnik nie może dublować swoich treści ani kopiować treści innych Uczestników.
5. W Konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie treści dotyczące tematów bezpiecznego użytkowania laptopów lub
tabletów.
6. Treści będą oceniane przez redakcję Niebezpiecznik.pl (zwaną dalej „Redakcją”) pod kątem ich merytoryczności i
wartości poradnikowej dla innych użytkowników forum.
7. Uczestnik ma prawo do usunięcia swojego konta na http://lenovotechzone.pl/. Usunięcie konta oznacza usunięcie
wszystkich opublikowanych treści i głosów przyznanych innym Uczestnikom oraz rezygnację z dalszego udziału w
Konkursie.
8. Z chwilą rejestracji Uczestnik zgadza się na opublikowanie na http://lenovotechzone.pl/ swoich treści w taki
sposób, aby były one widoczne dla innych Uczestników i użytkowników sieci Internet.
9. Uczestnik może posiadać tylko jedno konto na stronie http://lenovotechzone.pl/. Zabronione jest tworzenie wielu
kont przez tego samego Uczestnika.
§ 3.
Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie, zwaną dalej „Nagrodą”, ufundowała firma Lenovo.
2. Nagrodą jest:
Lenovo YOGA Tablet 2 10’ z systemem Android
3. Uczestnik ma prawo tylko do 1 Nagrody.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
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 w Rankingu są opodatkowane na zasadach ogólnych. Co za
tym idzie, przed wydaniem Nagrody dla Zwycięzcy Rankingu Organizator może wymagać podania danych
niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o tzw. przychodach z innych źródeł, która zostanie przekazana
Zwycięzcy oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.
§ 4.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród.
1. Na koniec Konkursu Redakcja przyznaje Nagrodę Uczestnikowi, który w opinii Redakcji opublikował najlepsze
merytorycznie treści dotyczących bezpiecznego użytkowania laptopów i tabletów do dnia zakończenia Konkursu.
2.
Uczestnik, o którym mowa w ust. 1, nazywany 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 rejestracji.
7. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody (imienia, nazwiska i
adresu pocztowego) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Zwycięzca traci
prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
8. Dane Zwycięzcy (imię i nazwa miejscowości) będą opublikowane na http://lenovotechzone.pl/ 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
„Administratorem”. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
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 informacji o Zwycięzcy i
Nagrodzie na http://lenovotechzone.pl/.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagrody 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 Regulaminem, 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. Organizator może odwołać Konkurs w przypadku rażącego naruszania zasad gry i warunków Regulaminu przez
Uczestników Konkursu.
7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu wypełniającego znamiona popełnienia
wykroczenia lub przestępstwa, działalność
danego Uczestnika może zostać zgłoszona do właściwych organów ścigania ze wszystkimi tego
późniejszymi konsekwencjami.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez
zamieszczenie odpowiedniej informacji na http://lenovotechzone.pl/ na 1 dzień przed wprowadzeniem zmiany, jeśli
nie wpłynie
to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych
danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających
doręczenie Nagrody.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
11. Niniejszy Regulamin dostępny jest na http://lenovotechzone.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.

