Regulamin Akcji Promocyjnej
„Ferie z Ekipą Komputronik Gaming!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji
promocji pod nazwą „Ferie z Ekipą Komputronik Gaming!” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”).
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz Wykonawcy.
2. Zlecającym Akcję Promocyjną Fundacja Komputronik z siedzibą w Poznaniu (60-003) przy ul.
Wołczyńskiej 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem
0000743105, NIP 7792493877 (zwana dalej „Fundacją”).
3. Wykonawcą Akcji Promocyjnej jest Agencja Reklamowa „Victoria Promotion Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem 0000274058, NIP 7840042754
(zwana dalej „Wykonawcą”).
4. Organizator zastrzega, że wszelkie czynności techniczne związane z realizacją niniejszej Akcji
Promocyjnej, a w szczególności kontaktowanie się z jego Uczestnikami, mogą zostać powierzone
Wykonawcy. W przypadku wszelkich wątpliwości powstałych na gruncie realizowania niniejszej
Akcji Promocyjnej, ostateczne stanowisko należy do Organizatora.
5. Akcja Promocyjna ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży z Ośrodków Wsparcia Rodziny do
podejmowania działań twórczych, a także promocję Organizatora i dystrybuowanych przez niego
produktów.
6. Akcja Promocyjna jest przeprowadzana za pośrednictwem sieci Internet i odbywa się na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Udział w Akcji Promocyjnej
1. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby powyżej 18 roku
życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba osoby poniżej 18 roku życiu,
po uzyskaniu uprzedniej zgody swoich opiekunów prawnych, będące pod opieką Ośrodka
Wsparcia Rodziny
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: Dlaczego to właśnie Wy powinniście wziąć
udział w Feriach z Ekipą Komputronik Gaming? zgodnie z §3 poniżej.
4. W przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia, warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w
celach związanych z Konkursem.
5. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest
posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich danych

osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Akcją Promocyjną,
udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego).
6. Wzory formularzy zgód, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, stanowią załączniki nr 1 do
Regulaminu.
7. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
Wykonawcy, ani członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Za członków najbliższej rodziny
przyjmuje się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
8. Do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej konieczne jest posiadanie dostępu do urządzenia
(komputer, tablet, telefon) połączonego z siecią Internet, a także adresu e-mail.
§3
Pytanie Konkursowe
1. Pytanie Konkursowe brzmi: Dlaczego to właśnie Wy powinniście wziąć udział w Feriach z Ekipą
Komputronik Gaming? (zwanego dalej „Przedmiotem Konkursu”).
2. Odpowiedź powinna być przygotowana wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie powinna być
opublikowana w jakikolwiek sposób przed ogłoszeniem Konkursu.
3. Organizator zastrzega, że Przedmiot Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek treści:
a. mogących być uznanym za spam;
b. o charakterze wulgarnym lub erotycznym,
c. naruszających przekonania religijne;
d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;
f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,
g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;
h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora, Wykonawcy lub osób trzecich;
i. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Odpowiedź powinna zostać udzielona przy użyciu formularza, o którym mowa w § 4 poniżej.
§4
Zgłoszenie do Akcji Promocyjnej
1. Wyrażenie chęci udziału w Akcji Promocyjnej następuje poprzez wysłanie zgłoszenia na adres
mailowy: konkurs@feriezgamingiem.pl. (zwane dalej „Zgłoszeniem”).
2. W treści Zgłoszenia należy wskazać następujące dane: imię i nazwisko Zgłaszającego, odpowiedź
na pytanie oraz adres e-mail.
3. Warunkiem dokonania skutecznego zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika jest
przesłanie wraz ze Zgłoszeniem wypełnionych i podpisanych skanów/zdjęć formularzy zgód, o
których mowa w § 2 ust. 4 lub 5 Regulaminu.
4. Zgłoszeń można dokonywać od godz. 00:00 dnia 21.12.2020. r. do godz. 23:59 dnia 08.01.2021 r.
5. Ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji wymaganej do skutecznego zgłoszenia może
nastąpić wyłącznie w terminie określonym w ust. 4 powyżej.
6. Prawidłowość Zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej jest weryfikowana przez Wykonawcę pod
kątem zgodności z Regulaminem. Wykonawca ma prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku

uznania, że narusza ono wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. Wykonawca nie ma
obowiązku informowania oraz uzasadniania przyczyn odrzucenia Zgłoszenia.
7. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę na późniejszym etapie Akcji Promocyjnej wątpliwości
co do spełnienia przez Uczestnika warunków wzięcia w nim udziału, w tym dokonania zgodnego z
prawem lub Regulaminem Zgłoszenia, Wykonawca po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o
wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym terminie ma prawo (w szczególności w
przypadku braku odpowiedzi lub upewnienia się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem
uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń.

§5
Wyłonienie wyróżnionych zgłoszeń. Upominki
1. Organizator w ramach Akcji Promocyjnej przewiduje wyróżnienie 3 najbardziej kreatywnych
odpowiedzi.
2. Wyboru trzech najbardziej kreatywnych odpowiedzi dokona Komisja powołana przez Organizatora
w toku Akcji Promocyjnej.
3. Organizator wskazuje, że trzy odpowiedzi wyróżnione jako najbardziej kreatywne zostaną
nagrodzone przez Organizatora upominkiem (dalej: „upominek”). Organizator wyjaśnia przy tym,
że na każdy z upominków składa się 10 dostępów do platformy streamingowej w dniach 1115.01.2021 r. w godzinach 10-15.
4. Informacja o przyznaniu wyróżnienia nastąpi w dniu 09.01.2021 r. O przyznanym wyróżnienia
poinformuje Wykonawca Akcji Promocyjnej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
5. Ważność upominku wygaśnie w dniu 15.01.2021 r. o godz. 15:01.
6. Wartość jednego upominku za wyróżnienie wynosi nie więcej niż 10 zł.
7. Otrzymanie upominku, o którym mowa w ust. 3 powyżej korzysta ze zwolnienia z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, zwanej
dalej „Ustawą PDOF”).
8. Organizator wskazuje, że poza upominkami przyznanymi przez Organizatora, Organizator
zastrzega prawo przyznania dalszych wyróżnień dla Uczestnika lub Uczestników.
9. Organizator wskazuje, że żaden inny podmiot poza nim nie jest odpowiedzialny za przekazanie
upominków.
10.Wręczenie upominku nastąpi poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail dostępu
do platformy, o której w ust. 1 powyżej.
11.Upominek nie podlega wymianie na pieniądze ani jakiekolwiek inne dobra materialne lub
niematerialne.
12.Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do ewentualnego upominku na podmiot
trzeci bez uzyskania zgody Organizatora.

§6
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
konkurs@feriezgamingiem.pl
2. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą być składane nie później niż w terminie do
09.01.2021 r. Reklamacje wpływające po określonym powyżej zakreślonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail)
oraz zwięzły opis sprawy wraz z oczekiwanym rozstrzygnięciem.
4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania reklamacji przez Wykonawcę. Za dzień rozpatrzenia reklamacji uznaje się dzień
wysłania odpowiedzi na reklamację do Uczestnika lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba
zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą
elektroniczną.
5. Ostateczną decyzję w sprawie reklamacji podejmuje Organizator po jej przekazaniu przez
Wykonawcę.
§7
Informacja o ochronie danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO, informujemy, iż Administratorem danych osobowych
UczestnikówAkcji Promocyjnej jest Organizator.
2. Dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym oraz przekazane w związku
z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej przetwarzane będą na podstawie zgody Uczestników, o
której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celu związanym z realizacją Akcji
Promocyjnej, czyli wyłonienia osób wyróżnionych i wręczenia nagród.
3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator (jako Administrator
danych osobowych) i jego upoważnieni pracownicy, współpracownicy, Wykonawca, a także
podmioty, którym powierzone może zostać przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji
celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przechowywane przez Organizatora przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej i wręczenia nagród) oraz zostaną trwale
usunięte po ustaniu Akcji Promocyjnej, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody przez
Uczestnika, chyba że dalsze przetwarzanie będzie konieczne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa w Polsce.
5. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej
obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail.
6. Wyrażenie przez Uczestnika zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika
swoich danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z prawnego obowiązku, ale jednocześnie
jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Skutkiem niewyrażenia zgody
przez Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w
Akcji Promocyjnej.

7. Każdy Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
a także do żądania przenoszenia danych.
8. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub innego aktualnego w danym
momencie aktu prawa polskiego regulującego kwestię ochrony danych osobowych.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Uczestnika odwołana w każdym czasie
poprzez oświadczenie wysłane do Organizatora drogą elektroniczną informacji na adres:
konkurs@feriezgamingiem.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
10.Dane Uczestników Akcji Promocyjnej nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również
nie będą przekazywane do państw trzecich.
§8
Postanowienia końcowe
1. Każdy Uczestnik oświadcza, że akceptuje wszystkie warunki określone w Regulaminie.
2. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Organizatora, Wykonawcy oraz osób trzecich na wypadek, gdyby Odpowiedź naruszała prawa
osób trzecich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Akcji Promocyjnej, w szczególności w
sytuacji, gdy nie zostanie przesłana żadna Odpowiedź, żadna z przesłanych Odpowiedzi nie spełni
warunków Regulaminu lub gdy poziom przesłanych Odpowiedzi będzie niezadowalający.
5. Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za jej unieważnienie lub odwołanie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników danych nieprawdziwych,
w tym błędnych lub uniemożliwiających wręczenie upominku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Organizator będzie
informować na stronie internetowej www.feriezgamingiem.pl
10. Zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu, sprawy nieobjęte przedmiotowym Regulaminem rozstrzyga
Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

