Regulamin konkursu

§1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest serwis galaktyczny.pl.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 11. czerwca 2014 roku.
2. Konkurs kończy się dnia 18. czerwca 2014 roku o godzinie 23:59.

§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem w Konkursie może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która w dacie przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat.
2. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ma ukończonych 18 lat, wymagane jest zaświadczenie
od rodzica bądź prawnego opiekuna, przesłane na adres: konkurs@galaktyczny.pl.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane ze stroną
galaktyczny.pl – Administratorzy, Redaktorzy i Autorzy oraz ich rodzina do drugiego
stopnia pokrewieństwa oraz pracownicy G Data Software Sp. z o. o.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Konkursu i określonych w
nim zasad.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do uczestnictwa w Konkursie.
7. Uczestnik, który nie spełnia któregokolwiek warunku określonego w niniejszym
Regulaminie może zostać zdyskwalifikowany.
8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych zwycięzcy na
stronie galaktyczny.pl oraz fanpage’u galaktyczny.pl w serwisie Facebook
(https://www.facebook.com/galaktycznypl).

§4 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich czytelników serwisu galaktyczny.pl i osób
zainteresowanych.
2. Zadaniem w Konkursie jest udostępnienie wpisu konkursowego na jednym z portali
społecznościach – Facebook lub Twitter wraz z krótkim opisem oraz zebranie jak
największej ilości punktów za polubienia i udostępnienie wpisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania bezpośredniego linku do udostępnionego
wpisu na adres e-mail: info@galaktyczny.pl.
4. Użytkownik otrzymuje punkty, za każde polubienie i udostępnienie jego wpisu
opublikowanego na jego koncie w serwisie Facebook lub Twitter. Punkty są
przyznawane według poniższego schematu:
 1 punkt za polubienie na Facebooku
 1 punkt za polubienie na Twitterze
 2 punkty za udostępnienie na Facebooku
 2 punkty za udostępnienie (retweet) na Twitterze
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikowania prawidłowości
zdobywania punktów.
6. Uczestnik zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska w celu przyszłej
weryfikacji zwycięzcy.
7. Kod rabatowy zostanie wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5 NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie zostanie nagrodzonych pięcioro Uczestników, którzy zgromadzą
największą ilość punktów, o których mowa w pkt. 2 §4.
2. Każdy Zwycięzca otrzyma jeden kod rabatowy uprawniający do zakupu 1 sztuki etui ze
100% rabatem na stronie https://samsungpl.imageware.co/design-studio.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
4. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email wysłanej na adres, z którego był nadesłany bezpośredni link, o którym mowa w
pkt. 3 §4, nie później niż do dnia 20. czerwca 2014 roku.
5. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą, niespełnienia wymogów opisanych w
Regulaminie nagroda przepada.

§6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20. czerwca 2014 roku.
2. Wyniki zostaną opublikowane na łamach strony galaktyczny.pl i fanpage’u strony
galaktyczny.pl w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/galaktycznypl), a
także w serwisie Twitter (https://twitter.com/galaktycznypl).

§7 DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Dane osobowe Uczestnika podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane tylko
i wyłącznie w celach realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu,
przekazania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926
z późn. zm.).
4. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego
przebiegu Konkursu, w szczególności wydania nagród.
5. Uczestnik Konkursu w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
6. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu
Konkursu.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11. czerwca 2014 r.
2. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady
Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny we wpisie konkursowym na portalu
galaktyczny.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, ale niezwłocznie musi o tym
fakcie poinformować Uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
6. Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy według
obowiązujących przepisów.

