REGULAMIN KONKURSU
„WYZNACZ KURS EURPLN NA TARGACH InterKey
Service 2017 ”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wyznacz kurs EURPLN na Targach
InterKey Service 2017 30.09.2017 – 1.10.2017”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS: 0000515965.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani
administrowany przez organizatora InterKey Service 2017. Wszelkie
pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem
powinny być kierowane do Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. InterKey Service
2017 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji
Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również
nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych,
udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu.
Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników
ponosi Organizator.
3. Konkurs trwa od dnia 30.09.2017 r. od godz. 10:00 do dnia 1.10.17 r. do
godz. 17:00.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnikiem Konkursu może być tylko uczestnik InterKey Service 2017 w
dniach 30.09.2017 – 1.10.2017., który jest podmiotem niebędącym osobą
fizyczną, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną;
która w czasie trwania Targów Ptak Warsaw Expo (30.09.17, 1.10.17) do
godz.17:00 każdego dnia trwania targów wypełni i zostawi na stoisku
Rkantor.com poprawnie wypełniony formularz konkursowy.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów
statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby
współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej
podstawie niż umowa o pracę).

3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez
Uczestnika jest a) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację
Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez
wypełnienie i złożenie na stoisku Rkantor.com formularza konkursowego;
b) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w
Regulaminie.
§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego,
tj. wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stoisku
Rkantor.com na Targach Interkey Service 2017 . Pytanie konkursowe
zawarte w formularzu to: „Jaki będzie średni kurs EURPLN w Rkantor.com
dnia 2.10.2017 o godz. 15? Wpisz kurs z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku”. W formularzu Uczestnik zostanie również poproszony o
podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu oraz adresu email.
2. Formularz konkursowy można składać 1 i 2 dnia trwania Targów
Interkey Service 2017 w dniach 30.09.2017 oraz 1.10.2017. Jedna osoba
może złożyć tylko jeden formularz dziennie.
3. Niedopuszczalne jest: a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności wykorzystywanie w Konkursie danych osób trzecich; b)
naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego regulaminu; c)
podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających
prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w
odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
4. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym
Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do pominięcia
Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród. Uczestnikowi
Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w
§ 6 Regulaminu.
§ 4. NAGRODY
1. Za odpowiedź najbliższą średniemu kursowi EURPLN w Rkantor.com z
godziny 15.00 dnia 2.10.2017 zostanie przyznany Smartwatch
Krueger&Matz Style o wartości 299,99zł.

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody zostaną przyznane Zwycięzcom w ciągu 9 dni roboczych od
momentu złożenia formularza konkursowego na stoisku Rkantor.com.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez e-mail i SMS. Nagrodę
będzie można odebrać bezpośrednio w siedzibie Rkantor.com przy ulicy
Grzybowskiej 78 w Warszawie lub Kurierem na wskazany przez Klienta
Adres. W tym drugim przypadku nagroda zostanie przesłana na podany
przez Zwycięzcę adres.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody
Uczestnikom konkursu, którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub
niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W
przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie
wiadomości na adres e-mail: konkurs@rkantor.com.
3. W przypadku niewysłania poprawnych danych przez Uczestników
konkursu, tracą oni prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda
pozostaje własnością Organizatora.
4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę
trzecią.
§ 6. REKLAMACJE
1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w
związku z Konkursem.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora:
Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Konkurs “
Wyznacz kurs EURPLN na Targach InterKey Service 2017 30.09.20171.10.2017” z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który
zostanie przesłana odpowiedź.
3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób
wskazanych przez Organizatora.
4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez
okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla
pocztowego).

5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych
od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje
Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym
na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie
będą rozpatrywane.
§ 7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: Raiffeisen
Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.
§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator - Raiffeisen Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965.
2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia
zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania
reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe
wyraża zgodę.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże
ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika,
w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych
osobowych i ich poprawiania.
5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż
dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
6. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w konkursie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet,
konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia
działania sieci internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę
sieci internet.
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na
stronie (fanpage) Rkantor.com, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie
jakiegokolwiek zezwolenia.
5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu
uczestnictwa w Konkursie.
6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego
Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

