REGULAMIN KONKURSU
"Let’s Play with Jack Link’s”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Let’s Play with Jack Link’s” (zwany dalej
„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę zgodnie z art. 919 i art. 921
Kodeksu cywilnego jest Spółka pod firmą: VA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
ul. Rozbrat 34/36 lok. 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem
KRS 0000091871 (zwana dalej „Organizatorem”) na zlecenie LSI Netherlands
B.V. z siedziba w Holandii ul. Moermanskkade 101; 1013 BC Amsterdam
KRS 61284912 NIP NL854 283 808
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu,
a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady przeprowadzania
postępowań reklamacyjnych (zwany dalej „Regulaminem”)
4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, wyłącznie w placówkach
handlowych sieci Żabka prowadzących sprzedaż Jack Link’s Beef Jerky Original
25g.
5. Informacje o konkursie przeczytać można w aplikacji Żappka, na materiałach
reklamowych w sklepach sieci Żabka oraz na stronie www.promocjajacklinks.pl.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski,
dokonująca zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie,
w

celu

niezwiązanym

bezpośrednio

z

jej

działalnością

gospodarczą

lub zawodową, w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż produktów
objętych Konkursem (zwany dalej „Uczestnikiem”).
7. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy posiadają aplikację Żappka,
są zarejestrowanymi uczestnikami programu lojalnościowego Żappka, którego
regulamin dostępny jest pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka
i po dokonaniu zakupów, z wykorzystaniem tej aplikacji, otrzymają 8-znakowy
kod alfanumeryczny.

8. Sprzedaż produktów objętych Konkursem rozpocznie się 8.12.2021 roku,
a zakończy 21.12.2021 roku („Okres Promocji”). Produkt objęty promocją to Jack
Links suszona wołowina w paczce o nazwie Jack Links Original 25 g, zwany dalej
„Produktem Promocyjnym”. Zakup towarów objętych Konkursem przed
lub po w/w terminie Okresu Promocji nie uprawnia do wzięcia udziału
w Konkursie.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, a także
pracownicy sieci handlowej Żabka oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez
„członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez
„pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz
w/w podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Organizator nie jest
zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego
zastrzeżenia.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 8.12.2021 do 21.12.2021
roku:
a. Dokonać zakupu Produktu Promocyjnego, obejmującego co najmniej jedno
opakowanie dowolnego Jack Link’s Beef Jerky Original 25g.
b. Uruchomić aplikację Żappka.
c.

Zeskanować przy kasie w sklepie Żabka kod kreskowy aplikacji (tak jak przy
każdych zakupach).

d. Kliknąć w grafikę Konkursu, przedstawioną na karcie quest (grafika pojawi
się po uruchomieniu aplikacji) i po przydzieleniu przez system 8-znakowego
kodu

alfanumerycznego

przejść

na

stronę

konkursową

www.promocjajacklinks.pl .
e. Zalogować się na stronie promocyjnej www.promocjajacklinks.pl i wykonać
zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu i udzieleniu odpowiedzi
na pytanie:
Beef Mode to dla mnie….

Zadanie konkursowe powinno być wykonane w sposób kreatywny,
nietuzinkowy i ciekawy oraz nie może stanowić tłumaczenia z języka
angielskiego a raczej oddawać kreatywnie opisane emocje.
f.

Wprowadzić pozostałe wymagane dane do wzięcia udziału w konkursie
tj. imię, nazwisko, adres email oraz zaakceptować wszystkie wymagane
zgody i oświadczenia.

g. dokonać w terminie prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie,
w sposób określony w ust. 4 poniżej.
2. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności
polega

na

wypełnieniu

formularza

on-line

do

kontaktu

na

stronie

www.promocjajacklinks.pl oraz wpisaniu rozwiązania zadania konkursowego
i potwierdzenia o poinformowaniu o polityce prywatności, znajdującej się
na

stronie

www.promocjajacklinks.pl.

Formularz

on-line

Zawiera:

dane

do wypełnienia przez Uczestnika, tj. dane osobowe konieczne do weryfikacji
i realizacji prawa do Nagrody: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
3. Przesłane

zgłoszenie

zostanie

potwierdzone

na

stronie

internetowej

www.promocjajacklinks.pl na banerze w formie komunikatu bezpośrednio
po dokonaniu zgłoszenia w terminie od 8.12.2021 do 21.12.2021 roku.
W Konkursie ważne są jedynie zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem
formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.promocjajacklinks.pl
W szczególności nie będą uwzględniane zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem
poczty e-mail.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia
za pośrednictwem strony internetowej www.promocjajacklinks.pl dowolną ilość
razy, pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości
zakupionych Produktów promocyjnych objętych Konkursem z tym ograniczeniem,
że potwierdzenie zakupu więcej niż jednego Produktu promocyjnego objętego
Konkursem

jednym

dowodem

zakupu

tj.

otrzymaniem

jednego

kodu

alfanumerycznego, uprawnia Uczestnika wyłącznie do dokonania jednego
zgłoszenia w zakresie tego dowodu zakupu.
5. W Konkursie nie będą uwzględniane:
a. Zgłoszenia

za

pośrednictwem

strony www.promocjajacklinks.pl

nie spełniające warunków określonych w ust. 1 a, b niniejszego paragrafu;
b. zgłoszenia wysłane inaczej niż ze strony WWW;

c.

niepełne zgłoszenia;

d. zgłoszenia zawierające wykonanie zadania konkursowego, których treść
narusza dobre obyczaje lub Regulamin.
6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża tym samym zgodę
na otrzymywanie na numer telefonu, który został wskazany w formularzu
do kontaktu, bezpłatnych przychodzących połączeń telefonicznych, inicjowanych
przez Organizatora, dotyczących powiadomienia o wygranej w Konkursie
lub

weryfikacji

prawa

do

nagrody.

Zgłoszenie

udziału

w

Konkursie

jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
7. Uczestnik nie może przenosić uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków
z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, na rzecz osób
trzecich.
8. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

§3
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. 10 nagród pieniężnych I stopnia o wartości jednostkowej 500 PLN
b. 15

nagród

II stopnia

w

postaci

klawiatur komputerowych

Fnatic

o jednostkowej wartości rynkowej 450 PLN brutto
c.

25 nagród III stopnia w postaci słuchawek Fnatic o jednostkowej wartości
rynkowej 450 PLN brutto

d. 250 nagród IV stopnia brandowanych skórek Conqueror Allistar Skin
+ Champion do gry League of Legends o jednostkowej wartości rynkowej
45 PLN brutto.
2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi brutto 34250 PLN.
3. Nagroda, o której mowa w pkt 1 d ważna jest do 20.05.2022 r.
4. Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech osób
wskazanych przez Organizatora. Komisja Konkursowa będzie obradowała
na niejawnym posiedzeniu w siedzibie Organizatora do dnia 5.01.2022 roku.

5. Organizator może opublikować na stronie Internetowej www.promocjajacklinks.pl
imię, pierwszą literę nazwiska oraz dwie ostatnie cyfry numeru telefonu każdego
z Laureatów.
6. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 ust. 1
od 8.12.2021 do 21.12.2021 Komisja dokona wyboru 300 wyróżniających się,
wg. Komisji, zadań, których autorzy otrzymają nagrody: 10 zwycięzców nagród
I stopnia, następnie 15 zwycięzców nagród II stopnia, następnie kolejnych
25 zwycięzców nagród III stopnia oraz 250 zwycięzców nagród IV stopnia.
Po

wyłonieniu

zwycięzców

nagród

Organizator

wybierze

dodatkowo

8 zwycięzców rezerwowych do nagród I, II i III stopnia na wypadek braku kontaktu
ze zwycięzcą lub nieprzesłania przez niego wymaganych regulaminem
dokumentów / danych adresowych bądź numeru konta w okresie 7 dni od daty
powiadomienia przez Organizatora o wyłonieniu przez jury jako laureata nagrody.
Zwycięzcy na liście rezerwowej przyporządkowani są następująco: 2 pierwsze
osoby do nagród I stopnia, po 3 kolejne do nagród II i III stopnia.
7. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja
Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
a. oryginalność wykonania zadania,
b. pomysłowość
c.

poczucie humoru

8. Decyzja Komisji Konkursowa w zakresie wyboru Zadań Konkursowych jest
ostateczna i wiążąca. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej/
lub żadnej ilości zgłoszeń, w sytuacji, gdy zadania konkursowe zdaniem Komisji,
nie będą na wystarczającym poziomie by zakwalifikować je do przyznania
nagrody.
9. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a. Dokonanie oceny prawidłowości Zgłoszeń udziału w Konkursie,
b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zadań Konkursowych przesłanych przez
Uczestników)

zgodnie

z

postanowieniami

niniejszego

Regulaminu

oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c.

sporządzenie protokołu z podaniem wyników,

d. sporządzenie

listy

laureatów

Konkursu,

do nagrody, zwanych dalej „Laureatami”,
e. sporządzenie listy rezerwowej Laureatów,

którym

przyznano

prawo

f.

prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

10. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a. W ciągu 14 dni od daty posiedzenia Komisji, Uczestnicy otrzymają w imieniu
Organizatora e-mail, na adres e-mail, który został podany w Formularzu
on-line przy Zgłoszeniu udziału w Konkursie.
b. Uczestnik w wiadomości e-mail zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu
i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie
swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody
(imię,

nazwisko,

adres

zamieszkania

wraz

z

ulicą

i

numerem

domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).
c.

Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania w terminie 3 dni drogą
elektroniczną zdjęcia lub skanu oryginału dowodu zakupu (paragon fiskalny
lub faktura VAT) nie przekraczający 3 MB, na wskazany adres e-mail w celu
weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. Organizator może
przedstawić takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem
lub poprzez e-mail, określony w pkt b) powyżej. Organizator może
dodatkowo zażądać przesłania oryginału wymaganych dokumentów
na adres: VA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Rozbrat 34/36 lok. 87,
00 – 429 Warszawa w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania
przez Organizatora lub zdjęcia dowodu zakupu w innym formacie
niż przesłany (jpg albo png). O zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego.

d. W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby
połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia
z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej
5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony
aparat telefoniczny).
e. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków określonych w pkt b) i c)
powyżej wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody Uczestnika z listy
rezerwowej.

Uczestnik

z

listy

rezerwowej

zostanie

powiadomiony

o ewentualnej wygranej za pomocą e-maila.
f.

Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą
określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody

lub zakończenia listy rezerwowej.
g. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 24.01.2022 roku.
Nagrody, które nie zostaną przyznane do tego dnia w trybie określonym
w niniejszym paragrafie, pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Laureat traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni któregoś z warunków Regulaminu lub
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
c.

odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody;

§4
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane Laureatom najpóźniej do dnia
31.01.2022 roku.
2. Nagrody będą wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na adresy
Laureatów podane zgodnie z procedurą weryfikacyjną w §3 ust. 10 pkt b)
Regulaminu, na koszt Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
podatkowych. Fundatorem Nagród oraz płatnikiem podatku jest Organizator.

§5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje co do sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane
w trakcie trwania Konkursu oraz do dnia 15.02.2022 roku. O zachowaniu terminu
do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku listu
poleconego), lub data na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i przesłane na adres: VA Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, ul. Rozbrat 34/36 lok. 87, 00 – 429 Warszawa.
Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak

nie później niż do dnia 28.02.2022 roku (włączając w to zawiadomienie
Uczestnika o wyniku reklamacji).

§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie i nieograniczone prawa autorskie
do treści wykonanego zadania konkursowego, a także, że wykonał zadanie
konkursowe samodzielnie.
2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane
jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu.
3. Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia udziału w Konkursie z wykonanym
zadaniem

konkursowym,

udziela

Organizatorowi

nieodwołalnego,

niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium
upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych,
do treści zadania konkursowego w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami
lub bez, w celach związanych z realizacją Konkursu.
4. Z dniem wydania nagrody, Organizator nabywa całość praw autorskich
majątkowych do przesłanych Zadań Konkursowych. Przeniesienie autorskich
praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych,
czasowych i terytorialnych. W szczególności przeniesienie autorskich praw
majątkowych

do

treści

rozwiązania

Zadania

Konkursowego

obejmuje

następujące pola eksploatacji:
a. utrwalanie treści rozwiązania zadania konkursowego na nośnikach
materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych
utrwaleń,
b. zwielokrotnianie treści rozwiązania Zadania Konkursowego,
c.

wprowadzenie treści rozwiązania Zadania Konkursowego do pamięci
komputera,

d. umieszczania treści rozwiązania Zadania Konkursowego w materiałach

reklamowych,
e. używanie treści rozwiązania Zadania Konkursowego we wszystkich formach
reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego
przekazu włączając przekaz satelitarny,
f.

rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich
użyczania i wynajmowania,

g. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób,
h. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania,
a

także

publicznego

udostępnienia

treści

rozwiązania

zadania

konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
i.

używanie

treści

rozwiązania

zadania

konkursowego

w

obrocie

gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów
związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu jest VA Sp. z o.o.,
ul. Rozbrat 34/36 lok. 87, 00-429 Warszawa, przetwarza dane osobowe dla
celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu w tym
prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Nagród.

2.

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy
zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie
związanym z organizacją i przeprowadzeniem.

3.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie
uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016
119 s.1), zaś w zakresie udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na podstawie art. 6
ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Uczestnikowi przysługuje prawo:
a. o dostępu do podanych danych osobowych,

b. o zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,
c. o ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych
danych osobowych. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować
wysyłając swoje żądanie na adres e-mail – konkurs@promocjajacklinks.pl
4.

Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych Uczestników
Konkursu dla celów rozliczeń podatkowych, celów związanych z obroną przed
roszczeniami oraz dla celów udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, jest VA Sp. z o.o., ul Rozbrat 34/36
lok. 87, 00-429 Warszawa: jako administrator, przetwarza dane osobowe
w zakresie obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie
uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zaś w zakresie udokumentowania wyników
Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnikowi

przysługuje prawo:
a. o dostępu do podanych danych osobowych,
b. o zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,
c. o żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych
przetwarzanych w stosownym przypadku,
d. o ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych
danych osobowych. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować
wysyłając swoje żądanie na adres e-mail konkurs@promocjajacklinks.pl.
5.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
jego prawa.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie i dla jego rozstrzygnięcia, a także
do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Wycofanie zgody jest jednoznaczne
z wycofaniem swojego udziału z Konkursu.

7.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu
oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń,

to jest okres 6 lat. Dane Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres
5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu
udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
8.

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu
realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu wynikających
z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, w ramach
obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz
dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.

9.

W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników będą zbierane
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail. Od Laureatów
będą dodatkowo zbierane adresy do korespondencji (wysyłki nagrody).

10. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe
i aktualne.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uczestnik dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w Regulaminie.

2.

Postanowienia

niniejszego

Regulaminu

stanowią

wyłączną

podstawę

do prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na internetowej stronie internetowej
www.promocjajacklinks.pl

4.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych
z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.

Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego).

6.

Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest
loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2020 r., poz. 2094, z późn. zm.).
7.

Organizator

dołoży

starań,

aby

korzystanie

ze

strony

internetowej

www.promocjajacklinks.pl było możliwe dla Uczestników z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje
i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego
posiadany przez Uczestnika, umożliwi korzystanie z w/w stron internetowych.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony
internetowej www.promocjajacklinks.pl, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego,
to przeglądarka internetowa Firefox w wersji co najmniej 16.0 lub Internet
Explorer w wersji co najmniej 8.0 lub Chrome w wersji co najmniej 12.0
lub Opera w wersji co najmniej 11.0, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies”.

