Regulamin Konkursu „Dzień Babci i Dziadka”

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
skierowanym do osób, które w okresie 14.01.2019- 28.02.2019 dokonały zakupuw
sklepach internetowych lub w stacjonarnych punktach sprzedaży telefonu marki
myPhone z serii „Dla Seniora” oraz “Telefony z Klapką”posiadające przycisk SOS pt.
„Dzień Babci i Dziadka” (dalej jako „Konkurs”). Spis wszystkich modeli, które
wchodzą w skład serii znajduje się w punkcie 27 regulaminu.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000243245,
NIP: 895-18-45-043. Konkurs jest prowadzony w okresie 14.01.2019- 28.02.2019.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 04.03.2019 na
www.facebook.com/my.Phone.Mobileoraz na stronie konkursowej.
4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
● Zakupienie telefonu marki myPhone z serii “Dla Seniora” oraz “Telefony z
Klapka” w sklepach internetowych lub w stacjonarnych punktach sprzedaży
do dnia 28.02.2019
● Wysłanie do organizatora konkursu dowodu zakuputelefonu w formie skanu
lub wyraźnego/ czytelnego zdjęcia (paragon lub faktura oraz numeru IMEI
urządzenia) za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 28.02.2019
● Wybranie preferowanej nagrody w formularzu zgłoszeniowym
● Przesłanie treści konkursowejw formularzu zgłoszeniowym do dnia
14.02.2019 - Napisz w jaki sposób będziesz celebrować Dzień Babci i
Dziadka. Opisz swoje plany na ten czas aby sprawić radość najbliższym
osobom.
6. Zwycięzcami konkursu „Dzień Babci i Dziadka” zostaną dwie osoby, które kupią
telefon marki myPhone w wyznaczonym terminie oraz prześlą do organizatora
najciekawsze i najbardziej kreatywne treści konkursowe. Decyzję o przyznaniu
nagrody podejmuje komisja konkursowa.
7. Nagrodami w konkursie są: voucher na rodzinną sesję fotograficzną wykonana
przez profesjonalnego fotografa oraz voucher na weekendowy pobyt w SPA dla
dwóch osób.
8. Zwycięzców poinformujemy o wygranej drogą mailową oraz telefoniczną do dnia
04.03.2019 oraz ogłosimy wyniki konkursu na www.facebook.com/myPhone.Mobilei
stronie konkursowej.
9. Każdy z uczestników konkursu powinien zaznaczyć w formularzu konkursowym
preferowaną nagrodę, którą chciałby zdobyć.

10. W przypadku braku odpowiedzi do 3 dni od dnia 28.02.2019 (ogłoszenie
wyników konkursu) ze strony osób, które wygrały konkurs Zwycięzca traci prawo do
nagrody, która pozostaje wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora i w ramach
kolejnego konkursu – dogrywki, jest przekazana następnej osobie.
11. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja składająca się z osób będących
przedstawicielami Organizatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).
12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek
ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na
osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
13. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o
PIT, ponieważ ich wartość nie przekracza kwoty 2000 zł.
14. Uczestnikami Konkursu " Dzień Babci i Dziadka " mogą być wyłącznie osoby
fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną
zdolności do czynności prawnych
15. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
16. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy powinni zgłaszać w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
17. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na
adres: adam.bystry@myphone.pl. W tytule wiadomości należy wpisać
„KONKURS–DZIEŃ BABCI I DZIADKA” powinna zawierać imię, nazwisko, adres
e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
18. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich
otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie
rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany
przez Uczestnika w reklamacji.
19. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest mPTech Sp. z
o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000243245, NIP: 895-18-45-043. Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w
tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a
także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
20. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane
osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer
telefonu.
21. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzany będzie wizerunek
Zwycięzcy Konkursu.
22. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także skarga do PUODO. Prawo to może być
wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres firmy mPTech.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie,
otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
22. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
24. Konkurs odbywa się na terytorium Polski.
25. Regulamin wchodzi w życie dnia 14.01.2019
26. Regulamin znajduję się pod adresem:
wwww.myphone.pl/www.myphone.pl/konkurs-dzien-babci-i-dziadka-2019
27. Modele telefonów myPhone z serii “Dla Seniora” oraz “Telefony z Klapką”
- myPhone Halo S+
- myPhone Halo S
- myPhone Halo 2
- myPhone Halo Mini 2
- myPhone Halo Mini
- myPhone Simply 2
- myPhone Halo Easy
- myPhone Rumba
- myPhone Tango
- myPhone Metro+
- myPhone Metro
-

myPhone Halo Q/Q+

