1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu jest firma Jotnet (Regon: 340376130 NIP: 953-249-02-22)
zarejestrowana w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Juliusza Kossaka 72/119 nazywana dalej
organizatorem. Sponsorem nagród jest dystrybutor odkurzaczy Henry – Polor Sp. z o.o. NIP 852
080 19 34 KRS 102972, Rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy. Kapitał zakładowy 600 000 zł, Kapitał objęty aportem 46 200 zł.
1.2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr
201, poz. 1540 z późn. zm.).
1.4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sosrodzice.pl.
1.5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia.
1.6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora, współpracownicy
oraz członkowie rodzin wymienionych wyżej osób.
1.7. Każdy uczestnik powinien mieszkać na terenie Polski lub mieć polski
adres korespondencyjny.
2.Założenia konkursu
2.1. Konkurs przeprowadzany jest na platformie internetowej sosrodzice.pl.
2.2 Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wysłanie
odpowiedzi na pytanie: Jak dzieci pomagają Ci w porządkach? Pokaż nam! Wyślij
zdjęcie i/lub napisz kilka zdań na ten temat! - na adres konkurs@sosrodzice.pl.
Zgłaszający udział w konkursie potwierdza, że posiada prawa autorskie do wysyłanej
odpowiedzi. Odpowiedź konkursowa powinna mieć maksymalnie 1000 znaków ze
spacjami. W wysłanej wiadomości należy podać imię i nazwisko.
2.3. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi konkursu, wyraża
zgodę na bezpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, bez
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w
dniu zgłoszenia do konkursu polach eksploatacji.
2.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych związanych ze zgłoszeniem konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który
dokonał owego zgłoszenia w konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.

2.5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie odpowiedzi, wyłaniając z nich
1 najciekawszą.
2.6. Konkurs będzie trwał od dnia 12.03.2020 do 26.03.2020 (do godziny 24.00). Informacja o
zakończeniu konkursu i laureatach zostanie opublikowana na stronie internetowej
sosrodzice.pl do dnia 31 marca 2020.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z
uwagi na ilość wysłanych zgłoszeń, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników,
publikując stosowną informację na stronie internetowej.
3.Zasady przeprowadzania konkursu
3.1 Uczestnicy konkursu są identyfikowani na podstawie e-maila podawanych w trakcie
wysyłania odpowiedzi konkursowych i imienia i nazwiska.
3.2 Po zakończeniu konkursu jury składające się z osób wskazanych przez organizatora wybierze
1 odpowiedź, której autor otrzyma antyalergiczny odkurzacz Numatic HVR200 Henry i jedną
osobę, która otrzyma zabawkowy minimodel odkurzacza Henry.
3.3 Laureat zostanie poinformowany o wygranej na platformie konkursowej –
stronie www.sosrodzice.pl oraz drogą e-mailową.
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcu na
stronie internetowej www.sosrodzice.pl oraz odpowiedzi konkursowych, na co uczestnicy
– przystępując do udziału w konkursie – wyrażają zgodę.
4. Wysyłka nagród
4.1 Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową i poprzez ogłoszenie
wyników na stronie www.sosrodzice.pl
4.2 Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. Nie ma również możliwości
wyboru wygranej, zmiany terminu skorzystania z nagrody, czy żadnego z jej punktu.

4.3 Za wysyłkę nagrody odpowiada sponsor konkursu – oficjalny dystrybutor
odkurzaczy Henry w Polsce - Polor Sp. z o.o.
5. Przetwarzanie danych
5.1 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu.
5.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a dane zwycięzcy w celu przekazania mu nagrody.
5.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres
e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon
5.5. Dane laureata konkursu będą przekazane sponsorowi nagrody – Polor.Sp. z o.o., ul.
Władysława IV 1 70-651 Szczecin w celu wysyłki nagrody.
5.6. Administrator informuje o przysługujących prawach: do cofnięcia zgody, sprostowania
i usunięcia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego.
5.7. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą: poczty
elektronicznej: biuro@jotnet.pl, poczty tradycyjnej: Jotnet, ul. Juliusza Kossaka 72/119, 85307 Bydgoszcz.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami w sytuacjach, w których zdarzeń
tych nie można było przewidzieć lub im zapobiec.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody Uczestnikowi, który
podał błędne lub niepełne dane adresowe.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty, firm kurierskich i
ewentualne opóźnienia powstałe z jej winy.
6.4. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje
od nich odwołanie.
6.5 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
6.6 Adresem e-mail właściwym do przesyłania korespondencji związanej z konkursem jest
adres konkurs@sosrodzice.pl.
6.7 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i
akceptuje warunki konkursu.

