REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE ORGANIZATORA
POD NAZWĄ „DOTACJA 100%”
1. Postanowienia Ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu jest Heat Sources Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku przy
ul. Kardynała Kominka 44, 44-217 Rybnik, NIP: 6423181331, REGON: 243126431, wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442809 zwany dalej „Organizatorem”.
Kontakt z Organizatorem można uzyskać: pod numerami telefonów: +48 32 427 0 499 w
godzinach od 8 do 16; +48 603 499 459 w godzinach od 8 do 20; w dniach od poniedziałku do
piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, korzystając z adresu poczty
elektronicznej: info@499.com.pl, wysyłając pocztę na adres: ul. Prosta 137 lok. 4 , 44-203
Rybnik
1.2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.
1.3. Konkurs organizowany jest pod nazwą "DOTACJE 100%" i zwany jest dalej
"Konkursem".
1.4. Konkurs organizowany jest w terminie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.
1.5. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie
odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, ufundowanie Nagrody w Konkursie oraz jej
realizację na rzecz Zwycięzcy Konkursu.
1.6. Organizator zapewnia uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią
regulaminu konkursu, w szczególności Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora www.499.com.pl z możliwością pobrania jako pliku pdf oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem Konkursu, zwanym także Uczestnikiem, może być:
osoba fizyczna dokonująca u Organizatora zakupu produktu określonego w załączniku nr 1 do
Regulaminu, która łącznie spełnia następujące warunki:
- jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- zakupi u Organizatora w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. co najmniej jeden produkt
spośród wskazanych przez Organizatora w załączniku nr 1 do Regulaminu.
- dokona zgłoszenia udziału w Konkursie na warunkach wskazanych w niniejszym
Regulaminie;
- zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- nie prowadzi działalności gospodarczej pozostającej w związku ze sprzedażą, dystrybucją,
instalacją, serwisowaniem itp. produktów określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Zasady uczestnictwa w Konkursie i jego przebieg
3.1. Konkurs polega na zgłoszeniu udziału w Konkursie i ułożeniu hasła reklamowego
promującego Organizatora oraz przesłanie go na adres poczty elektronicznej: info@499.com.pl
wraz ze zgłoszeniem konkursowym.
3.2. Zgłoszenia udziału w konkursie następuje przez przesłanie za pomocą poczty
elektronicznej na adres info@499.com.pl zgłoszenia konkursowego z tematem wiadomości
„Zgłoszenie konkursowe DOTACJE 100%”, zawierającego kopię faktury dokumentującej
nabycie towaru u Organizatora przez zgłaszającego udział w Konkursie, imię i nazwisko
zgłaszającego, adres email lub numer telefonu do kontaktu ze Zgłaszającym, proponowane
hasło promujące Organizatora, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych Zgłaszającego w celu przeprowadzenia Konkursu oraz oświadczenie o
zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego warunków.

3.3 Każdy uczestnik może dokonać tyle zgłoszeń udziału w Konkursie ile nabył u Organizatora
produktów wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu w okresie od 01.02.2016 r. do
31.12.2016 r. potwierdzonych fakturami.
3.4. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie hasła, które:
a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych
podmiotów
b) nie godzą w dobre imię innych osób
c) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe
d) nie są zabronione przez prawo
3.5. W przypadku zgłoszenia w Konkursie przez Uczestnika/Uczestników takich samych haseł,
w Konkursie będzie oceniane tylko jedno hasło zgłoszone jako pierwsze.
3.6 Uczestnik Konkursu w każdym czasie może zrezygnować z udziału w Konkursie
przesyłając na adres poczty elektronicznej: info@499.com.pl oświadczenie o rezygnacji z
udziału w Konkursie z tematem wiadomości „Rezygnacja z udziału w Konkursie”.
3.7. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która przedstawi najlepsze hasło promujące
Organizatora w ocenie Organizatora.
3.8 Obowiązkiem Organizatora jest:
a) ocena haseł i wybór Zwycięzcy Konkursu
b) zapewnienie uwzględnienia w konkursie wszystkich zgłoszeń odpowiadających
postanowieniom Regulaminu
c)rozpatrzenie reklamacji.
3.9. Organizator wybierze Zwycięzcę Konkursu w terminie do 15.01.2017 r. i niezwłocznie po
rozstrzygnięciu Konkursu powiadomi Zwycięzcę Konkursu w drodze kontaktu telefonicznego
lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z danymi wskazanymi w Zgłoszeniu
Konkursowym. Organizator Konkursu jest uprawniony do opublikowania na stronie
internetowej Organizatora www.499.com.pl. wyniku Konkursu i imienia i nazwiska Zwycięzcy
Konkursu.
4 Nagroda w Konkursie
4.1 Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej wartości brutto
faktury której kopia została dołączona do zgłoszenia konkursowego zawierającego najlepsze
hasło w ocenie Organizatora.
4.2 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
Zwycięzca będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika)
podatek dochodowy od osób fizycznych Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu po
potrąceniu kwoty podatku dochodowego przez Organizatora.
4.3. Wydanie nagrody nastąpi pod warunkiem wskazania prawidłowych danych w Zgłoszeniu
Konkursowym umożliwiających kontakt ze Zwycięzcą oraz podanie danych umożliwiających
ewentualną zapłatę podatku od Nagrody i przekazanie Nagrody. Nagroda zostanie wydana na
wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku bankowego Zwycięzcy lub poprzez odbiór
osobisty w siedzibie Organizatora po uprzednim okazaniu dowodu osobistego celem
identyfikacji Zwycięzcy.
4.4. Z chwilą wypłacenia Nagrody na rzecz Zwycięzcy na własność Organizatora przechodzą
wszelkie prawa do nagrodzonego hasła, w tym wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa
pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby), wraz z prawem do dokonywania w nim zmian
oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji
związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:

wyłącznego używania i wykorzystania hasła we wszelkiej działalności promocyjnej
reklamowej, informacyjnej i usługowej, opublikowania i komercyjnego wykorzystania hasła,
utrwalania i zwielokrotniania hasła wszelkimi technikami graficznymi, zwielokrotniania
poprzez dokonywanie zapisu hasła na nośnikach elektronicznych, publicznego wystawiania i
wyświetlania hasła na wszelkich materiałach promujących Organizatora, w taki sposób aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci
internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i
komputerowych.
4.5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść
Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi
oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do zgłoszonych haseł.
5. Dane osobowe
5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez administratora danych
osobowych, jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (w szczególności
wyłonienie Zwycięzcy Konkursu, przekazanie Nagrody, rozliczenie podatku dochodowego,
podanie na stronie internetowej Organizatora imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu) i
zostaną trwale usunięte po ustaniu Konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.
5.2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników
Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, przy czym Dane Osobowe
Zwycięzcy Konkursu w zakresie imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty
elektronicznej oraz dodatkowo numer telefonu, NIP.
5.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5.4. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje
możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do
jego danych oraz ich poprawiania.
5.5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres email Organizatora wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści
wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail używany w Konkursie i imię i nazwisko
Uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie oraz utratą prawa do wygrania Nagrody.
6 . Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.
6.2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub
nieprawdziwych informacji.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6.5. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 10.01.2017 roku wyłącznie
na adres poczty elektronicznej: info@499.com.pl
6.7. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
6.8. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z
przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub
błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub
uszkodzenia podczas lub po transmisji niezależne od Organizatora, a leżące po stronie
dostawców usług telekomunikacyjnych działających na zlecenie Uczestnika Konkursu.

6.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn leżących po stronie
Uczestników Konkursu.
6.10 Załącznikiem nr 2 do Regulaminu jest polityka prywatności prowadzona przez
Organizatora.
.

