Regulamin Konkursu nazwa.pl „Aktywuj bezpłatnie CloudHosting Start w
nazwa.pl na 30 dni i przenieś na niego swój serwis stworzony w Node.js”

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin konkursu nazwa.pl określa warunki uczestniczenia i zasady
konkursu „Aktywuj bezpłatnie CloudHosting Start w nazwa.pl na 30 dni i przenieś na
niego swój serwis stworzony w Node.js” (dalej jako „Regulamin”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego
Facebook, na fanpage’u nazwa.pl, na warunkach określonych w Regulaminie (dalej
jako „Konkurs”).
3. Organizatorem Konkursu jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.
Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail:
kontakt@nazwa.pl (dalej jako „Organizator” lub „nazwa.pl”).
4. Treść Regulaminu jest dostępna na fanpage’u nazwa.pl.
5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 11.12.2020 roku, od godz. 12:00 do wyczerpania nagród.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne - pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki
określone w Regulaminie; osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą
brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów
prawnych;

b) firmy tj. osoby fizyczne prowadzące działalnością gospodarczą, osoby prawne,
jednostki organizacyjne niebędąca osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną.
3. Uczestnik Konkursu obowiązany jest spełniać minimalne wymagania techniczne w
postaci:
a) posiadania konta w serwisie społecznościowym Facebook.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Celem Konkursu jest propagowanie nowych technologii. Konkurs
przebiega w ten sposób, że nazwa.pl publikuje na swoim fanpage’u, w
serwisie społecznościowym Facebook, post dotyczący Node.js,
udostępnionego w modelu Software as a Service na hostingu nazwa.pl,
pozwalającego na uruchamianie aplikacji JavaScript bez konieczności
konfiguracji systemu operacyjnego i oprogramowania na serwerze w celu
aktywacji bezpłatnej usługi CloudHosting Start na 30 dni w nazwa.pl i
przeniesienia na nią serwisu stworzonego w Node.js.
2. Pierwsze 10 osób, które aktywują serwer, przeniosą na niego swój serwis i
zgłoszą się następnie na adres rnd@nazwa.pl, otrzyma założony przez
siebie serwer CloudHosting Start na 12 miesięcy za darmo. nazwa.pl
zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności aktywacji serwera i
przeniesienia serwisu w czasie trwania Konkursu. Negatywna weryfikacja
oznacza niespełnienie warunków Konkursu.

3. Wysłanie zgłoszenia mailowego na adres rnd@nazwa.pl jest jednoznaczne
z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją Regulaminu. Akceptując
Regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu przeprowadzenia Konkursu.
4. Pod Postem konkursowym nie można umieszczać komentarzy
zawierających treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa osób
trzecich, w tym prawa autorskie, zawierające treści erotyczne,
niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające zasady
współżycia społecznego, naruszające godność osobistą, a także takie, które
nie zawierają podstawowych wymagań portalu Facebook. Organizator

zastrzega sobie możliwość ich usunięcia bez konieczności informowania
autora takiego komentarza o jego usunięciu.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jednokrotnie i może zdobyć tylko
jedną nagrodę.
V. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na zamówienie nowej usługi Cloud
Hosting Start na okres 12 miesięcy, świadczonej przez Organizatora.
Usługa Cloud Hosting Start, której dotyczy voucher świadczona jest na
podstawie odrębnego regulaminu. Warunkiem skorzystania z usługi,
objętej voucherem jest posiadanie zarejestrowanego Panelu Klienta w
serwisie nazwa.pl przez posiadacza vouchera oraz spełnienie warunków
świadczenia tej usługi. Fundatorem nagród jest nazwa.pl.
2. Nagroda przyznawana jest dla pierwszych 10 osób spełniających kryteria
udziału w Konkursie.
3. Liczba nagród przyznawanych w Konkursie wynosi 10.
4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 72 godzin od przesłania
zgłoszenia, poprzez komentarz do postu konkursowego na fanpage’u
Organizatora. W uzasadnionych przypadkach, gdy ogłoszenie wyników
Konkursu w tym terminie nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie
prawo wydłużenia terminu ogłoszenia wyników o kolejnych 12 godzin.
5. Każdemu Przekazanie Nagrody nastąpi w ten sposób, że zwycięzcy
Konkursu zostanie wysłana – za pomocą wiadomości e-mail - wiadomość z
voucherem na usługę Cloud Hosting Start na okres 12 miesięcy,
świadczoną przez Organizatora.
6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przekazania nazwa.pl danych
umożliwiających przekazanie nagrody oraz do podjęcia innych, niezbędnych
czynności, mających na celu wykonanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa. Organizator ma prawo wstrzymać się z przekazaniem nagrody, bądź
realizacją vouchera na usługę Cloud Hosting Start na okres 12 miesięcy, do
momentu spełnienia przez uczestnika Konkursu powyższych obowiązków.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub inną usługę nazwa.pl, lub
też na ekwiwalent pieniężny.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest nazwa.pl.
2. nazwa.pl przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu będących osobami
fizycznymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony
danych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w
ramach działalności nazwa.pl znajduje się w klauzuli informacyjnej o zasadach
przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie internetowej pod
adresem https://www.nazwa.pl.
3.
Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.
VII. REKLAMACJE
1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z
Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty
zakończenia Konkursu. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie
nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej
listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do konkursu
nazwa.pl”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres uczestnika, przyczynę
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od
daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

VIII. INNE POSTANOWIENIA
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook.

2. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za działania związane z organizacją
Konkursu na łamach serwisu Facebook.
3. Regulamin w wersji z dnia 11.12.2020 roku.

