Regulamin konkursu „Profesjonalne narzędzia”
§ 1. Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Profesjonalne narzędzia”, zwanego
dalej „konkursem”. Regulamin jest udostępniony na stronach konkursowych grupy
e-budownictwo.pl.
§ 2. Podmiotem organizującym konkurs jest Login Media Sp. z o.o. wydawca
portali Grupy e-budownictwo.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 59 lokal 97,
02-757 Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydz.
Cywilny pod numerem KRS 0000320380 NIP: 521 351 41 22, fundatorem nagród
jest Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
zarejestrowana w XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
KRS 0000051814 NIP 526-10-27-992.
§ 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą
przez niego przetwarzane w celu (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców
konkursu, (III) realizacji nagród. Dane osobowe mogą być takŜe przetwarzane,
gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora
danych. Uczestnik wyraŜa zgodę na przetwarzania danych osobowych przez Robert
Bosch sp. z o.o. z/s w Warszawie oraz Robert Bosch GmbH z/s w Stuttgarcie w celach
marketingowych. Ponadto uczestnik wyraŜa zgodę na wysyłanie mu na wskazany adres
e-mail newslettera e-budownictwo. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody
na wysyłanie newslettera e-budownictwo jest dobrowolne, jednak ich brak uniemoŜliwia
udział w konkursie. KaŜdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
§ 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W konkursach mogą
brać udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne - konsumenci.
§ 5. Przystępując do udziału w konkursie, tj. wysyłając formularz konkursowy, uczestnicy
wyraŜają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 6.1. Zadanie uczestników konkursu polega na:
a) wypełnieniu całego formularza konkursowego dostępnego na stronie konkursowej
grupy e-budownictwo, w tym podaniu swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru
telefonu kontaktowego,
b) udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu konkursowym,
c) przesłaniu formularza konkursowego w sposób wskazany w tym formularzu
(za pomocą klawisza „OK”), w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2011 roku.
§ 6.2. Potwierdzeniem udziału w konkursie jest e-mail zwrotny, wysyłany na wskazany
w formularzu konkursowym adres e-mail uczestnika konkursu.
§ 7.1. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń, nagrodę otrzyma 1, 100, 200, 300 i ostatni uczestnik

konkursu, który nadeśle poprawną odpowiedź.

§ 7.2. Nagrody w konkursie:
miejsce 1 - akumulatorowe noŜyce do blachy Bosch: GSC 10,8 V-LI Professional,
miejsce 2 - akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch:: GSR 14,4-2-LI Professional,
miejsce 3 - wyrzynarka Bosch: GST 150 BCE Professional,
miejsce 4 - pilarka tarczowa Bosch: GKS 190 Professional,
miejsce 5 - torba narzędziowa + zestaw upominków Bosch.
§ 8. KaŜdy z uczestników moŜe zgłosić tylko jeden formularz konkursowy. Jedna osoba
moŜe otrzymać prawo wyłącznie do jednej nagrody.
§ 9. Nagrody zostaną wysłane na adresy podane przez nagrodzonych, w terminie do dnia
24 maja 2011 roku, za potwierdzeniem odbioru.
§ 10. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda adresu dostawy nagrody, odmówi przyjęcia
nagrody lub potwierdzenia jej odbioru albo nie podejmie awizowanej przesyłki prawo do
nagrody wygasa i z tego tytułu nie przysługują zwycięzcy Ŝadne roszczenia względem
Organizatora.
§ 11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę, w tym na
świadczenie pienięŜne.
§ 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez przesłanie informacji na adresy
e-mail zwycięzców, wskazane w formularzu konkursowym oraz zamieszczenie informacji
na stronach grupy e-budownictwo, do 10 maja 2011 roku.
§ 13. Konkurs trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2011 roku.
§ 14. Wszelkie pytania związane z konkursem moŜna kierować na adres e-mail
Organizatora reklama@e-budownictwo.pl.

