REGULAMIN AKCJI „Wypełnij ankietę i wygraj siatkarskie gadżety!”
z dnia 09.04.2019

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki udziału i przeprowadzenia akcji „Wypełnij ankietę
i wygraj siatkarskie gadżety!” (zwanej dalej „Akcja”).
2. Organizatorami Akcji są:
PENTAGON RESEARCH z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Fryderyka Skarbka 3a, 52-413
Wrocław, w trybie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 899-129-58-96, REGON
020538534.
3. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
i podlega regułom zawartym w niniejszym Regulaminie.
4. Prawa i obowiązki Organizatorów i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie
informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5. Akcja rozpoczyna się dnia 10.04.2019 r. i trwa do dnia 30.04.2019 r. włącznie.

§ 2 Zasady udziału w Akcji
1. W Akcji może brać udział jedynie osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Udział w Akcji jest dobrowolny. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu,
zobowiązaniem Uczestnika Akcji do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem,
iż Uczestnik Akcji spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
3. Zadaniem Uczestnika Akcji jest wypełnienie ankiety badawczej dostępnej pod adresem
https://pentagononline.pl/ankieta/www/403227eac4f4dbb12fd7f5e262d88c95c18e7cfb.html,
udostępnionej za pośrednictwem portalu społecznościowego oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Warunki korzystania z danych osobowych przez
Organizatorów zostały opisane w § 5 niniejszego regulaminu.
4. Jeden Uczestnik Akcji może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 3 Nagrody
1. Nagrodę stanowią:
a) Oficjalna piłka rozgrywek PlusLigi i Ligi Siatkówki Kobiet: MIKASA MVA 200 z autografem
siatkarza Pawła Zagumnego o wartości 150 zł. Nagroda zostanie przesłana listownie.
b) koszulka meczowa siatkarza Andrzeja Wrony z podpisami zawodników klubu ONICO
Warszawa o wartości 150 zł. Nagroda zostanie przesłana listownie.
c) Plakat drużyny ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z autografami zawodników tego klubu o wartości
100 zł. Nagroda zostanie przesłana listownie.
d) Mini-piłka z autografami zawodniczek klubu Chemik Police o wartości 100 zł. Nagroda
zostanie przesłana listownie.

6. Nagrodę otrzymają osoby, które zakończą wypełnianie ankiety umieszczonej pod linkiem:
https://pentagononline.pl/ankieta/www/403227eac4f4dbb12fd7f5e262d88c95c18e7cfb.html
jako osoba numer: 13 (nagroda 1.a), 457 (nagroda 1.b), 748 (nagroda 1.c) lub 869
(nagroda 1.d).
7. W przypadku braku osób numer 13, 457, 748 lub 869, nagrody dla tych osób nie zostaną
przyznane.
8. Uczestnicy, którym zostaną nagrody, otrzymają informację o tym fakcie w terminie
od 22.04.2019 do 26.04.2019 na podany adres email.

§ 4 Odpowiedzialność
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) niemożność wydania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatorów,
b) podanie przez Uczestnika Akcji nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych
osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji,
c) nieprawidłowości związane z działaniem osób trzecich,
d) problemy w przeprowadzaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej, przez którą
należy rozumieć zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom
nie można było zapobiec,
e) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
f) wszelkie nieprawidłowości w przeprowadzaniu Akcji powstałe z przyczyn technicznych
(np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Organizatorów.
2. Odpowiedzialność Organizatorów wobec Uczestnika Akcji z tytułu wszelkich szkód związanych
z jego udziałem w Akcji ograniczona jest do wartości przysługującej mu nagrody.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Akcji jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
wzięcie udziału w Akcji.
2. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Akcji
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych
z przeprowadzaną Akcją, dokumentowania Akcji, w tym wykonania obowiązków
publicznoprawnych przez Organizatorów.
3. Uczestnik Akcji może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i wizerunku,
żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji są Organizatorzy.

§ 6 Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia
30.04.2019 r. Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatorów.
2. Reklamacje
należy
przesyłać
w
formie
elektronicznej
na
adres
e-mail:
badania@pentagononline.pl z dopiskiem „Wypełnij ankietę i wygraj siatkarskie gadżety!”.
3. Reklamacje Uczestników Konkursu dotyczące Akcji będą rozpatrywane przez specjalną komisję
składającą się z 3 przedstawicieli Organizatorów niezwłocznie, jednakże nie później niż

w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Decyzja tejże komisji w sprawie
rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana.
Odpowiedź reklamacyjna zostanie wysłana e-mailem na adres zwrotny, który należy podać
w piśmie reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji.

