
REGULAMIN KONKURSU 

 
§1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie ("Konkurs") jest organizowany przez 
PENTAGON RESEARCH Konrad Pudło  siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Skarbka 3a, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Rozwoju (w dalszej części regulaminu "Pentagon Research").  
1.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Pentagon Research.  
1.3. Konkurs skierowany jest do nieograniczonej liczby osób.  
1.4. Terminy pisane wielką literą posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie Panelu, chyba że 
co innego wynika z niniejszego Regulaminu.  
 
§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być Uczestnik Panelu, w tym osoba, która dokona rejestracji 
w Panelu (zgodnie z Regulaminem Panelu) dla potrzeb niniejszego Konkursu.  
2.2. Uczestnictwo w Konkursie polega na odpowiedzi na jedno lub więcej pytań konkursowych, 
zamieszczonych w ramach ankiety dostępnej dla Uczestników zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Badań Panelowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na wszystkie 
pytania konkursowe oraz wypełnienie ankiety (wypełnienie wskazanych pól w przypadku pytań 
otwartych oraz zaznaczenie odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych). W Konkursie biorą udział 
jedynie takie formularze, które zostaną przez Pentagon Research otrzymane w terminie wskazanym 
do wypełnienia danej ankiety.  
2.3. Poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe zostanie oceniona automatycznie za pomocą 
systemu komputerowego Pentagon Research. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa, w skład 
której wchodzą 3 osoby wyznaczone przez Pentagon Research, dokona podsumowania wyników 
Konkursu. Każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania konkursowe, 
otrzymuje określoną liczbę punktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób, o którym mowa 
w ust. 3.  
2.4. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące wyników Konkursu rozpatrywane są przez Pentagon Research 
i powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 7 dni od zakończenia terminu do nadsyłania 
formularzy konkursowych.  
2.5. W danym Konkursie Uczestnik może uczestniczyć jedynie raz. 
2.6. Pentagon Research nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostarczeniu jej ankiet 
z odpowiedziami na pytania konkursowe, w szczególności wynikających z przyczyn leżących 
po stronie operatorów internetowych, powstałych wskutek awarii sieci, serwerów, siły wyższej 
oraz innych niezależnych od Pentagon Research okoliczności.  
 
§3. Nagrody w Konkursie  
 
3.1. W przypadku spełnienia przesłanek określonych w ust. 2.2 Uczestnik otrzymuje określoną liczbę 
punktów. Liczba punktów przyznawanych za poprawną odpowiedź na pytania w Konkursie ustalana 
jest przez Pentagon Research w zależności od Konkursu. Odpowiednia liczba punktów przyznawana 
jest automatycznie na Konto Uczestnika po zweryfikowaniu przez system elektroniczny 
prawidłowości odpowiedzi na wszystkie pytania Konkursu.  
3.2. Po zebraniu przez Uczestnika określonej ilości punktów, mogą one zostać wykorzystane w jeden 
z następujących sposobów:  
3.2.1. przelew określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ilości zgromadzonych punktów 
na rachunek bankowy Uczestnika; 



3.2.2. wymienienie określonej liczby punktów na nagrody rzeczowe dostępne w ofercie Pentagon 
Research zamieszczonej na stronie internetowej Panelu. 
3.3. Wykorzystywanie punktów dokonywane jest przez Uczestników poprzez stronę internetową 
Panelu. W miejsce płatności za produkt lub usługę, z Konta zostanie pobrana odpowiednia liczba 
punktów.  
3.4. Wysłanie wybranej nagrody dokonywane jest najpóźniej w ciągu 30 dni od poinformowania 
Pentagon Research o dokonanym wyborze. 
3.5. Pentagon Research nie gwarantuje, że przez cały czas trwania Konkursu dostępne dla 
Uczestników będą wszystkie wymienione w §3 formy wymiany punktów na świadczenia konkursowe, 
ale zobowiązuje się do umożliwienia wykorzystania zgromadzonych przez Użytkownika punktów 
w co najmniej jeden ze sposobów wymienionych w §3. Dostępne formy wymiany punktów 
na świadczenia są regulowane przez obowiązującą w tym czasie ofertę dostępną na stronie 
internetowej Panelu. 
3.6. W momencie rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Panelu, o której mowa w Regulaminie 
Panelu, §4 ust. 1, lub usunięcia Uczestnika z Panelu przez Pentagon Research, o którym mowa 
w Regulaminie Panelu, §4 ust. 2, wszystkie punkty zgromadzone przez Uczestnika w związku 
z udziałem w Konkursie a nie wykorzystane przed momentem tej rezygnacji lub usunięcia przepadają. 
3.3. Przeliczenie wartości punktów na nagrody, o których mowa w §3, ust. 2, pkt 1 - 2. powyżej, 
odbywa się według aktualnie obowiązującej oferty dostępnej na stronie internetowej Panelu. 
3.4. Punkty nie mogą zostać przeniesione na rzecz osób trzecich.  
 
§4. Dane osobowe uczestników Konkursu 
 
4.1. Uczestnicy, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich 
danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych - Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) przez Pentagon Research, jako administratora danych 
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu, a także w celach marketingowych oraz statystycznych.  
4.2. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez 
Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich 
poprawiania.  
 
§5. Postanowienia końcowe 
 
5.1. Zgłoszenie się do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
5.2. Pentagon Research jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
5.3. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego 
Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.  
5.4. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, 
zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd 
rejonowy odpowiedni pod względem lokalizacji dla Pentagon Research. 
 


