REGULAMIN KONKURSU – „Certyfikowany Partner Kroll Ontrack”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Kroll Ontrack Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (kod: 40-082) przy ul. Sobieskiego 11, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000228101, NIP 954-24-96-597,
z kapitałem zakładowym w wysokości 860 000,00zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Kroll
Ontrack”.
2. Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
4. Konkurs odbywać się będzie w dniach 4 listopada 2015 do 20 stycznia 2016 roku.
5. Konkurs skierowany jest do tych spośród Certyfikowanych Partnerów Kroll Ontrack, zwanych
w dalszej części Regulaminu „Partnerami”, którzy w okresie od 4 listopada 2015 do 8 stycznia
2016 roku złożą w ramach prowadzonej przez siebie działalności zamówienia, potwierdzone
wystawionymi przez Kroll Ontrack fakturami, na łączną kwotę przekraczającą 1000 zł netto (tysiąc
złotych netto). Przedmiotem zamówień może być zarówno oprogramowanie, demagnetyzer,
jak i świadczone przez Kroll Ontrack usługi.
6. Uczestnikiem konkursu nie mogą być podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.
II.

ZASADY KONKURSU

1. Zamówienia Partnerów, składane w okresie 4 listopada 2015 do 8 stycznia 2016 roku będą
podliczane.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie Partner, którego łączne zakupy w okresie od 4 listopada 2015 do 8
stycznia 2016 roku będą mieć największą wartość liczoną w PLN netto. Drugi i trzeci wynik będą
premiowane odpowiednio drugą i trzecią nagrodą.
3. Klasyfikowane będą jedynie zamówienia, które skutkować będą wystawieniem faktury
do 8 stycznia 2016 roku włącznie. Ponadto, odbiorcą faktury musi być Partner.
4. Faktury z odroczonym terminem płatności będą klasyfikowane tylko, jeżeli płatność nastąpi
do 13 stycznia 2016 włącznie. Liczy się data uznania rachunku bankowego Kroll Ontrack kwotą
odpowiadającą kwocie figurującej na fakturze.
5. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi
w terminie do 20 stycznia 2016 roku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym
niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informację na stronie internetowej
Kroll Ontrack pod adresem www.krollontrack.pl/partner
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.krollontrack.pl/partner
8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub
telefonicznie.

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
 pierwsza nagroda — zewnętrzny dysk twardy WD My Passport Ultra 500GB
 druga nagroda — przenośny głośnik Philips SBT30 Blue
 trzecia nagroda — słuchawki Sennheiser HD 202 II
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 zostaną dostarczone zwycięzcom w ciągu 14 (czternastu) dni od
daty ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na adres wskazany przez osobę nagrodzoną lub
może zostać odebrana osobiście w siedzibie Kroll Ontrack.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.
5. Koszty wysyłki nagród pokrywa Kroll Ontrack.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy na stronie
internetowej www.krollontrack.pl, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie –
wyrażają zgodę.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Organizatora Konkursu (Kroll Ontrack) mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
2. Przystąpienie przez „Partnera” do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez niego
warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby tego konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
4. Kroll Ontrack zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podawania przyczyny.

