REGULAMIN
KONKURSU VIESSMANN SP. Z O.O.
„Zakopane2020”

1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator” – organizator Konkursu, Viessmann Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul.
Karkonoskiej 65, 53-015 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod nr KRS 0000183975, NIP 6920212005, kapitał zakładowy w kwocie 2.000.000 zł
w całości opłacony.
2. „Konkurs” - konkurs „Zakopane2020”, prowadzony na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
3. „Uczestnik” – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w okresie 2014-2019 r.
przystąpił do Programu Instalator prowadzonego przez Organizatora.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizator powoła komisję konkursową dalej zwaną
„Komisją Konkursową”. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
6. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Programu Instalator.
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele
Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku
przysposobienia.
8. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował
jego treść. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wydania nagród na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie i ogłoszenia wyników Konkursu.

3. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs polega na rejestracji jak największej liczby urządzeń Viessmann w Programie Instalator.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby
oszustwa lub naruszenia przez niego warunków.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd na Konkurs Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem
w terminie: 24-26.01.2020 r.
2. Jeden Uczestnik może wygrać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.
3. Zwycięzcami w Konkursie zostanie:


5 Uczestników, którzy zarejestrują największą ilość urządzeń przez aplikację mobilną
Programu Instalator. W każdym regionie VN zostanie nagrodzony jeden Uczestnik.



2 Uczestników, którzy w czasie trwania konkursu zarejestrują pierwsze urządzenie w
Programie Instalator.

4. W przypadku zarejestrowania przez dwóch lub większa liczbę Uczestników takiej samej liczby
urządzeń w ramach danej grupy, decyduje wcześniejsza data rejestracji ostatniego urządzenia.
5. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie lub mailowo przez
Organizatora w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

7. Nagrody nie wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych
osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.
9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w
Konkursie lub otrzymania nagrody, w szczególności, jeśli wygrał już nagrodę w Konkursie,
d) w razie niemożności doręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: info@programinstalator.pl ).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu
wydania nagród na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda przez Uczestnika Konkursu (art.
6 ust. 1 pkt a RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być odpowiednie organy państwowe
działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Uczestników
Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora,
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia, a po jego
zakończeniu w terminach określonych przez przepisy ustawy o rachunkowości lub do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń,
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
8. Dane Uczestników Konkursu, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście
infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego
przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o
ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw
trzecich.
9. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu
niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy już nabytych praw Uczestników Konkursu.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Wyjątkowo za zgodą
Organizatora w wyjeździe może wziąć udział inna osoba niż Uczestnik Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

