Regulamin konkursu REGULAMIN KONKURSU „Mass Effect:
Peebee” zwany dalej „Regulaminem”
§1. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu „Mass Effect: Peebee” (zwany dalej “Konkursem”), jest Ceneo Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884 , o kapitale zakładowym
w wysokości 145 700 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792420393 (dalej
„Organizator”).
2. Konkurs trwa od 13.03.2017 do 19.03.2017r. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.03.2017, zwycięzca
zostanie podany na stronie: http://ekspert.ceneo.pl/konkurs-2-peebee/
3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony www.ekspert.ceneo.pl zwanej dalej Stroną.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 15 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201 poz. 1540)
5. Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od jego
zakończenia na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym:
http://ekspert.ceneo.pl/konkurs-2-peebee/
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia uczestników biorących udział w
Konkursie, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem po uprzednim wezwaniu tych
uczestników do zaprzestania naruszeń.
§2. ZASADY KONKURSU
1. W Konkursie może brać udział osoba (dalej „Uczestnik”), która spełnia łącznie następujące
warunki:
• jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przebywającą lub
zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
• spełnia wymogi niniejszego Regulaminu;
2. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na
zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a
także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe.
Odpowiedzi muszą być umieszczone w komentarzach pod stroną wskazaną przez
organizatora, tj. http://ekspert.ceneo.pl/konkurs-2-peebee/

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O przyznaniu nagród decyduje ocena odpowiedzi na zadanie konkursowe dokonana przez jury
składające się z przedstawicieli organizatora.
2. Zwycięzca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą informację o wygranej, zaadresowaną na adres
e-mail biorący udział w konkursie, z prośbą o podanie danych adresowych do wysyłki nagrody (jest
to warunek konieczny do jej otrzymania). W przypadku niepodania danych do wysyłki po upływie 14
dni roboczych o losie nagrody rozstrzyga organizator.
§ 4. NAGRODY
1. Nagrodą główną w konkursie jest 1 gra: Mass Effect Andromeda na dowolnie wybraną platformę
sprzętową o wartości ok. 250zł.
2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, bez względu na ilość udzielonych odpowiedzi.
3. Nagrody nie mogą być wymienione na inne lub na ich równowartość pieniężną.
4. Zwycięzcy nie przysługuje przeniesienie praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
6. Nagrody będą przesłane do Zwycięzców drogą pocztową w ciągu 20 dni roboczych od dnia
zakończenia Konkursu.
7. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagród lub nie podania adresu do ich wysyłki, po
upływie 30 dni o ich losie rozstrzyga Organizator.
8. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z
błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail lub adresu.
9. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisałam przepisami prawa obowiązku uiszczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych, Organizator przyzna
dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego
zdobywcę tej Nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości Nagrody, która zostanie przeznaczona na
zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek
dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany
poprzez potrącenie podatku z nagrody dodatkowej, o której mowa powyżej.
§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowej
realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców Konkursu, realizacji praw do Nagród, w związku ze
sprawozdawczością podatkową i księgową oraz po wyrażeniu zgody Uczestnika, w celach
marketingowych.

2. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2r., Nr 101, poz. 926 z pó n. zm.).
§ 6. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane
pisemnie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, tj. do dnia 14.10.2016
r., na adres Organizatora.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany
wyżej adres.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie
podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez Reklamującego
zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Za dzień przesłania uważa się datę
wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne
5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym,
wysłanym na adres Reklamującego.
6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być
rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania
sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane niezbędne do wysyłki nagrody,
podane przez zwycięzcę Konkursu.
2. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na
adres: ekspert@ceneo.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od ich publikacji na
stronie internetowej.

