Regulamin konkursu “Burza z nagrodami”
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Burza z nagrodami” i jest dalej zwany
“Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest portal Hejto.pl administrowany przez Pixweb Emil
Skrzypczyński z siedzibą przy ul. Pomorskiej 23a, 96-313 Jaktorów, NIP: 529 182 44
86.
3. Fundatorem nagród jest organizator.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu
jest organizator.
5. Konkurs trwa od 20.08.2021 g. 21:00 do 20.09.2021 g. 21:00.
6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Hejto.pl.
§2

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs dostępny jest dla osób zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na portalu
Hejto.pl.
§3

ZASADY I PUNKTACJA
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie w przeciągu czasu trwania konkursu zebrać
jak największą liczbę punktów, przyznawanych za aktywność na portalu hejto.pl.
Punkty przyznawane są według odpowiedniego schematu:
a. 1 punkt za każdego “pioruna” otrzymanego pod swoim postem
b. 5 punktów za każdy wpis użytkownika który dostał się do sekcji “sztosy”
c. 10 punktów za każdego nowego użytkownika który zarejestruje się na portalu
z polecenia, używając reflinka (reflink jest unikalny dla każdego konta i można
go znaleźć na stronie głównej, po lewej stronie, pod awatarem użytkownika)
2. Punkty są przyznawane za posty o dowolnej tematyce, dowolnej długości.
3. W konkursie brani pod uwagę będą wszyscy aktywni użytkownicy, nie trzeba
zgłaszać swojego udziału w konkursie.
4. Organizator może zdyskwalifikować uczestnika konkursu w sytuacji gdy jest
podejrzenie że dopuścił się oszustwa.
5. Punkty zdobyte po terminie ustalonym jako koniec Konkursu, nie będą brane pod
uwagę w konkursie.

6. Zdobyte przez Uczestników konkursu punkty są sumowane w czasie trwania całego
konkursu.
7. Niedozwolone jest wpływanie na punktację używając fikcyjnych kont, botów,
kupowania głosów.

§4

NAGRODY
1. Organizator konkursu przewidział nagrody dla 3 (trzech) osób, które podczas trwania
całego konkursu zbiorą największą liczbę punktów.
2. Lista nagród:
○ I miejsce - Głośnik JBL Flip 5
○ II miejsce - Aparat Instax Mini 11
○ III miejsce - Karta podarunkowa do sklepu Empik o wartości 100zł
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających
odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie
fikcyjnych kont na portalu Hejto.pl, dany uczestnik może zostać wykluczony z
Konkursu.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (nazwę użytkownika) na portalu
hejto.pl oraz mediach społecznościowych portalu (Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, Reddit).

§5

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub
rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkursy@hejto.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika na portalu hejto.pl oraz
uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis “Konkurs
Hejto.pl”.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpływu na adres skrzynki
elektronicznej wskazany w par. 5 ust. 1.

§6

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
Pixweb Emil Skrzypczyński z siedzibą przy ul. Pomorskiej 23a, 96-313 Jaktorów,
NIP: 529 182 44 86.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się
z administratorem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały
zebrane przez portal Hejto.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w
tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych
osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów
prawa.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona portalu Hejto.pl.
4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

