REGULAMIN KONKURSU ‘ Pozycjonowanie w praktyce’
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu oraz fundatorem nagród jest firma
Akcesoria CNC El bieta Taraszkiewicz z siedzib pod adresem ul. 1 Pu ku
anów
Krechowieckich
18,
16-300
Augustów,
https://www.ebmia.pl/contact_us.php;
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs polega na zg oszeniu pomys ów zwi zanych z ciekawymi
propozycjami testów silników i sterowników krokowych, które zostan
wykorzystane do realizacji cyklu filmów na kanale YT. Konkurs ma na celu
szerzenie wiedzy o sterowaniu oraz technice nap dowej. Spo ród
zg oszonych propozycji zostan wybrane 3, które zostan nagrodzone
zgodnie z III. Punktem regulaminu;
4. Swoje propozycje mo na przesy do 24.03.2019. Zg oszenia przesy amy
przez stron forum CNC.INFO.PL https://www.cnc.info.pl/konkurst98493.html;
5. Po zako czeniu terminu nadsy ania zg osze w ci gu 2 miesi cy zostan
og oszeni zwyci scy (w jednym z odcinków serii);
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie niniejszego
Regulaminu, o ile nie wp ynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie. Szczegó y dotycz ce konkursu jak i jego regulamin b
zamieszczone na stronie https://www.cnc.info.pl/konkurs-t98493.html;
7. Uczestnik przesy aj c Formularz zg oszeniowy sk ada o wiadczenie, i
zapozna si z Regulaminem Konkursu, a tak e wyra a zgod na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu
zg oszeniowym na potrzeby Konkursu oraz w celach jego promocji.
.
II.

ZASADY UDZIA U W KONKURSIE I SELEKCJI PROJEKTÓW

1. W Konkursie mo e wzi udzia ka dy zarejestrowany u ytkownik forum
CNC.INFO.PL ;
2. Zg oszenie ch ci udzia u w Konkursie polega na wys aniu swojej
propozycji sposobu testu silników, sterowników oraz uk adu przeniesienia
nap du przy pomocy formularza umieszczonego na stronie
https://www.cnc.info.pl/konkurs-t98493.html. Ka dy uczestnik mo e
zg osi dowoln ilo pomys ów;
3. Wszystkie nades ane propozycje mog zosta wykorzystane podczas
kr cenia materia u, natomiast tylko 3 najbardziej ciekawe zostan
nagrodzone ;

4. Dopuszcza si sytuacj , e jeden autor mo e otrzyma wszystkie nagrody,
gdyby okaza o si , e przedstawi najciekawsze pomys y;
5. W sytuacji, gdy nagrodzony pomys zg osz dwie ró ne osoby o wyborze
zwyci scy zadecyduje termin zg oszenia;
6. O tym które pomys y zostan nagrodzone zadecyduje jury z one z 3 osób
– kierownika dzia u Automatyki firmy EBMiA, kierownik dzia u
Technicznego firmy EBMiA oraz autora filmów;
7. We wszystkich kwestiach spornych decyduj cy g os ma jury;
8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej https://www.cnc.info.pl/konkurs-t98493.html, fanpage’u
EBMiA na Facebooku oraz kanale YT.
III.

NAGRODY

1. Nagrody stanowi kupony do wykorzystania w sklepie www. EBMiA.pl
2. Kupony zostan wys ane zwyci zcom na adresy e-mail przypisane do ich
konta na forum;
3. Wysoko nagrody g ównej wynosi:
- dla miejsca 1 – 400zl
- dla miejsca 2 – 300zl
- dla miejsca 3 – 200zl

4. Przyznany bon b dzie mo na wykorzysta tylko raz w celu cz ciowej, lub
ca kowitej zap aty za zakup;
5. Gdy kwota zakupu b dzie wi ksza ni warto bonu, wówczas ró nic
nale y dop aci ;
6. Gdy kwota zakupu b dzie ni sza ni warto otrzymanego bonu, nadwy ka
przepada; nie ma mo liwo ci wykorzystania jej w przysz ci;
7. Warunkiem otrzymania przyznanej zni ki w sklepie internetowym jest
wpisanie kodu rabatowego podczas dokonywania zakupów;
8. Z promocji mo e skorzysta zarejestrowany u ytkownik sklepu
internetowego;
9. Kuponem mo na zap aci za ca
ofert sklepu stacjonarnego i
internetowego uwzgl dniaj c koszty wysy ki;
10. Kupon rabatowy ma wa no 3 miesi cy od momentu otrzymania;
11. Towar zakupiony przy wykorzystaniu kuponu rabatowego podlega
reklamacjom / zwrotom na standardowych zasadach opisanych w
regulaminie sklepu;
12. Przy zwrocie rzeczy zakupionych z kuponem, klientowi nie zostanie
zwrócony kupon.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i
zwyci zców opisywanego konkursu jest Akcesoria CNC El bieta
Taraszkiewicz pod adresem ul. 1 Pu ku U anów Krechowieckich 18, 16-300
Augustów, https://www.ebmia.pl/contact_us.php
2. Z Administratorem danych osobowych mo na si skontaktowa za
po rednictwem adresu e-mail: handlowy@ebmia.pl;
3. Dane osobowe uczestników i wy onionych zwyci zców b
przetwarzane
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagrody oraz w
celach marketingowych;
4. Przez dane rozumie si informacje przypisane do konta Forum CNC – Imi ,
Nazwisko oraz adres e-mail podane na formularzu zg oszeniowym. Dane te
umo liwi przekazanie nagrody w postaci kuponu zni kowego.
5. Uczestnikom konkursu, przys uguje prawo dost pu do tre ci swoich danych
oraz z zastrze eniem przepisów prawa przys uguje prawo do: a) sprostowania
danych, b) usuni cia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d)
przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofni cia zgody w
dowolnym momencie.
6. Uczestnikom konkursu przys uguje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urz du Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w
celu informowania (tak e w mediach) o wynikach konkursu.
8. Organizator o wiadcza, i dane uczestników konkursu nie b
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b
poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie b
udost pniane podmiotom
zewn trznym z wyj tkiem przewidzianych przepisami prawa, jury oraz
partnerów firmy Akcesoria CNC w zakresie zada statutowych.
10. Dane uczestników konkursu b
przechowywane przez okres niezb dny
do realizacji wy ej okre lonych celów, ale nie d ej ni 5 lat.
11. Organizator stosuje rodki techniczne i organizacyjne maj ce na celu
nale ytego i odpowiedniego zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych.
V . POSTANOWIENIA KO COWE
1. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgod na udzia w Konkursie.
2. Regulamin Konkursu jest dost pny na stronie internetowej
https://www.cnc.info.pl/konkurs-t98493.html
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj
przepisy Kodeksu Cywilnego.

