REGULAMIN KONKURSU Smart Home z FIBARO
1. Organizatorem konkursu jest portal Tabletowo.pl, będący własnością firmy Adminka Katarzyna
Pura z siedzibą przy ul. Bukowej 12/3 w Kielcach.
2. Sponsorem nagrody jest firma Fibar Group Intellectual Property Assets Sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu (60-421), przy ul. Lotniczej 1.
3. Konkurs trwa w dniach 1-15 października 2018.
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą
wziąć udział za pisemną zgodą rodzica, przesłaną na adres mailowy konkurs@tabletowo.pl
5. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw startowy systemu FIBARO, składający się z następujących
elementów: centralki Home Center Lite, Smoke Sensor, Door/Window Sensor, Wall Plug, Flood
Sensor i Motion Sensor, o wartości 2499 złotych brutto.
6. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
7. Podatek od nagrody pokrywa Sponsor konkursu.
8. Aby wziąć udział w konkursie, należy wymyślić najbardziej nieoczywiste zastosowanie produktów
Smart Home firmy FIBARO.
9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej pod wpisem
konkursowym. Każdy może przysłać jedno zgłoszenie.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2018. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony w
odpowiedzi na jego zgłoszenie konkursowe. Jeśli w ciągu 3 dni nie odpowie na prośbę o przesłanie
danych teleadresowych, nagroda przechodzi w ręce osoby, którą jury wytypuje z racji zajęcia
kolejnego miejsca.
11. Nagroda zostanie wysłana w terminie do 7 dni od momentu otrzymania od zwycięzcy danych
teleadresowych.
12. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
13. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z konkursem przyjmujemy do 3.11.2018 pod adresem
konkurs@tabletowo.pl. 13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Adminka Katarzyna Pura z siedzibą w Kielcach przy ul. Bukowej 12/3,
e-mail: admin@tabletowo.pl
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu.
Dane mogą być udostępniane sponsorowi nagrody w celu dostarczenia nagrody określonej w regulaminie.
Dane będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończenia konkursu.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

