
Regulamin	  konkursu	  
	  

„1Password	  -‐	  jeden,	  by	  wszystkimi	  rządzić”	  
	  

Regulamin	  ważny	  od	  dnia	  9	  września	  od	  godziny	  21:00	  
	  
	  

§	  1	  
	  

POSTANOWIENIA	  OGÓLNE	  I	  DEFINICJE	  
	  
1.	  Konkurs	  organizowany	  jest	  pod	  nazwą	  „1Password	  -‐	  jeden,	  by	  wszystkimi	  
rządzić"	  i	  zwany	  jest	  dalej	  "Konkursem".	  
	  
2.	  Konkurs	  trwa	  od	  9	  września	  2014	  od	  godziny	  21:00	  do	  14	  września	  2014	  do	  
godziny	  23:59.	  
	  
3.	  Organizatorem	  Konkursu	  jest	  serwis	  internetowy	  Mobilestage.in	  dostępny	  pod	  
adresem	  www.mobilestage.in.	  
	  
4.	  Konkurs	  prowadzony	  jest	  na	  terytorium	  Rzeczypospolitej	  Polskiej.	  
	  
	  

§	  2	  
	  

WARUNKI	  UCZESTNICTWA	  W	  KONKURSIE	  
	  

1.	  Uczestnikiem	  Konkursu	  może	  być	  każda	  osoba	  fizyczna,	  która	  łącznie	  spełnia	  
następujące	  warunki:	  
	  
a.	  posiada	  pełną	  zdolność	  do	  czynności	  prawnych;	  osoby	  nie	  posiadające	  pełnej	  
zdolności	  do	  czynności	  prawnych	  biorą	  udział	  w	  Konkursie	  za	  zgodą	  
przedstawiciela	  ustawowego	  lub	  opiekuna	  prawnego;	  
	  
b.	  zaakceptuje	  regulamin	  Konkursu,	  
	  
c.	  nie	  jest	  pracownikiem	  Organizatora,	  ani	  nie	  jest	  członkiem	  najbliższej	  rodziny	  
Organizatora;	  
	  
d.	  zamieszkuje	  na	  terytorium	  Rzeczypospolitej	  Polskiej;	  
	  
e.	  spełnia	  inne	  warunki	  przewidziane	  w	  niniejszym	  Regulaminie.	  
	  
2.	  Ta	  sama	  osoba	  może	  wygrać	  tylko	  jedną	  Nagrodę	  w	  Konkursie.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
§	  3	  
	  

NAGRODY	  
	  
1.	  Nagrodami	  w	  Konkursie	  jest	  licencja	  na	  aplikację	  1Password	  w	  wersji	  na	  
system	  operacyjny	  Windows	  lub	  OS	  X.	  Łączna	  wartość	  nagród	  to	  około	  500	  
złotych.	  	  
	  
2.	  Przekazanie	  Nagrody	  zwycięzcy	  odbędzie	  się	  za	  pośrednictwem	  poczty	  
elektronicznej.	  
	  
3.	  Uczestnik	  Konkursu	  nieodwołalnie	  traci	  prawo	  do	  Nagrody,	  jeśli:	  
	  
a.	  naruszy	  postanowienia	  §	  4	  niniejszego	  Regulaminu;	  
	  
b.	  nie	  dokona	  odpowiednich	  czynności	  wskazanych	  w	  procedurze	  odbioru	  
nagrody;	  
	  
c.	  w	  innych	  wypadkach	  określonych	  w	  niniejszym	  Regulaminie.	  
	  
4.	  Fundatorem	  nagród	  jest	  Organizator.	  
	  
	  

§	  4	  
	  

ZASADY	  KONKURSU	  
	  
1.	  Aby	  wziąć	  udział	  w	  Konkursie	  Uczestnik	  musi	  wykonać	  następujące	  czynności	  
	  
a.	  polubić	  profil	  Mobilestage.in	  na	  facebooku	  
	  
b.	  udostępnić	  z	  niego	  informację	  o	  konkursie	  (widoczność	  postu	  musi	  być	  
ustawiona	  na:	  Publiczny)	  
	  
c.	  w	  komentarzu	  pod	  artykułem	  z	  informacją	  o	  konkursie	  podać	  swoje	  imię	  	  
i	  nazwisko	  oraz	  preferowaną	  wersję	  1Password:	  Windows	  lub	  OS	  X.	  
	  
2.	  Podane	  przez	  uczestnika	  imię	  i	  nazwisko	  pojawi	  się	  w	  przypadku	  wygrania	  
nagrody.	  Adres	  e-‐mail,	  nazwa	  użytkownika	  czy	  link	  do	  profilu	  nie	  będzie	  
publikowany,	  będzie	  służył	  do	  kontaktu	  Organizatora	  z	  uczestnikiem.	  
	  
3.	  Nagroda	  zostanie	  przyznana	  uczestnikowi	  na	  zasadzie	  losowania	  spośród	  
zebranych	  zgłoszeń.	  
	  
4.	  Rozstrzygnięcie	  Konkursu	  odbędzie	  się	  w	  ciągu	  3	  dni	  od	  zakończenia	  
konkursu.	  
	  



5.	  O	  przyznaniu	  nagrody	  zwycięzca	  zostanie	  powiadomiony	  w	  oddzielnej	  
informacji	  opublikowanej	  w	  serwisie	  internetowym	  Mobilestage.in.	  Warunkiem	  
wydania	  nagród	  jest	  przesłanie	  przez	  Uczestnika	  na	  adres	  e-‐mail	  Organizatora	  
podany	  w	  wiadomości	  informującej	  o	  wygranej,	  w	  terminie	  do	  7	  dni	  
kalendarzowych	  od	  momentu	  publikacji	  listy	  zwycięzców,	  danych	  
teleadresowych	  Uczestnika	  (imię,	  nazwisko,	  adres	  zamieszkania,	  mail,	  telefon).	  
	  
6.	  Przychód	  uzyskany	  przez	  Zwycięzcę	  z	  tytułu	  przyznania	  w	  Konkursie	  nagrody	  
podlega	  opodatkowaniu	  ryczałtowemu	  w	  wysokości	  10	  %	  wartości	  nagrody,	  
zgodnie	  z	  art.	  30	  ust.	  1	  pkt	  2	  ustawy	  o	  podatku	  dochodowym	  od	  osób	  fizycznych	  
z	  dnia	  26	  lipca1991	  r.,	  z	  zastrzeżeniem	  §	  4	  pkt	  7.	  
	  
7.	  W	  przypadku	  przyznania	  Uczestnikowi	  nagrody	  Organizator	  zobowiązuje	  się	  
do	  uiszczenia	  w	  imieniu	  zwycięzcy	  podatku	  od	  nagrody	  w	  wysokości	  10	  %	  jego	  
wartości,	  jeżeli	  jego	  wartość	  przekracza	  760	  zł	  brutto.	  
	  
8.	  W	  przypadku	  nie	  przesłania	  przez	  Uczestnika	  informacji,	  o	  której	  mowa	  w	  pkt	  
5	  powyżej	  w	  terminie	  7	  dni	  od	  dnia	  publikacji	  listy	  zwycięzców,	  Uczestnik	  traci	  
prawo	  do	  nagrody.	  Organizator	  będzie	  uprawniony	  do	  przyznania	  nagrody	  
innemu	  Uczestnikowi,	  spełniającemu	  wymogi	  Konkursu.	  
	  
9.	  Nagrody	  nie	  podlegają	  wymianie	  na	  ekwiwalent	  pieniężny.	  
	  
	  

§	  5	  
	  

DANE	  OSOBOWE	  UCZESTNIKÓW	  
	  

KONKURSU	  
	  
1.	  Warunkiem	  udziału	  w	  Konkursie	  jest	  zgoda	  na	  podanie	  prawdziwych	  danych	  	  
osobowych	  przez	  uczestnika	  Konkursu:	  imienia,	  nazwiska,	  adresu	  zamieszkania,	  
kodu	  pocztowego,	  adresu	  konta	  poczty	  elektronicznej,	  wieku	  i	  numeru	  telefonu,	  
wyrażenie	  zgody	  na	  przetwarzanie	  przez	  Organizatora	  danych	  osobowych	  
uczestnika	  Konkursu	  do	  celów	  przeprowadzenia	  Konkursu.	  Podanie	  
nieprawdziwych	  lub	  niepełnych	  danych	  osobowych,	  albo	  niepodanie	  ich	  w	  ogóle,	  
bądź	  nie	  wyrażenie	  zgody	  na	  przetwarzanie	  danych	  osobowych	  dla	  celów	  
przeprowadzenia	  Konkursu	  jest	  jednoznaczne	  z	  wykluczeniem	  z	  Konkursu.	  
	  
2.	  Przez	  akceptację	  niniejszego	  Regulaminu	  uczestnik	  Konkursu	  wyraża	  zgodę	  na	  
przetwarzanie	  jego	  danych	  osobowych	  przez	  Organizatora	  wyłącznie	  w	  celach	  
związanych	  z	  przeprowadzeniem	  Konkursu.	  
	  
3.	  Administratorem	  zbioru	  danych	  osobowych	  jest	  Organizator.	  Administrator	  
zbioru	  danych	  osobowych	  informuje,	  że	  podanie	  danych	  osobowych	  jest	  
dobrowolne,	  choć	  warunkuje	  możliwość	  udziału	  w	  Konkursie	  oraz	  że	  
uczestnikowi	  Konkursu	  przysługuje	  prawo	  dostępu	  do	  jego	  danych	  oraz	  ich	  
poprawiania.	  
	  



4.	  Do	  zakończenia	  Konkursu	  uczestnik	  Konkursu	  może	  cofnąć	  zgodę	  na	  
przetwarzanie	  jego	  danych	  osobowych	  w	  celach	  związanych	  z	  
przeprowadzeniem	  Konkursu	  wysyłając	  na	  adres	  kontakt@mobilestage.in	  e-‐
maila	  o	  temacie	  „Cofnięcie	  zgody	  na	  przetwarzanie	  danych”,	  w	  treści	  maila	  
muszą	  zostać	  zawarte	  wszystkie	  informacje	  podane	  przez	  uczestnika	  Konkursu.	  
Cofnięcie	  takiej	  zgody	  jest	  równoznaczne	  z	  rezygnacją	  z	  udziału	  w	  Konkursie	  
oraz	  utratą	  prawa	  do	  jakiejkolwiek	  Nagrody.	  
	  
	  

§	  6	  
	  

POSTANOWIENIA	  KOŃCOWE	  
	  
1.	  Regulamin	  niniejszy	  jest	  jedynym	  dokumentem	  określającym	  zasady	  
Konkursu.	  
	  
2.	  Zgłoszenie	  się	  do	  Konkursu	  jest	  jednoznaczne	  z	  akceptacją	  niniejszego	  
Regulaminu,	  a	  w	  szczególności	  Uczestnik	  zobowiązuje	  się	  do	  niepodejmowania	  
jakiegokolwiek	  ingerowania	  w	  przebieg	  Konkursu	  w	  sposób	  naruszający	  jej	  
zasady	  oraz	  przebieg	  zamierzony	  przez	  Organizatora.	  
	  
3.	  Niedozwolone	  jest	  branie	  udziału	  w	  konkursie	  za	  pośrednictwem	  więcej	  niż	  
jednej	  tożsamości	  internetowej,	  korzystanie	  z	  kont	  fikcyjnych.	  
	  
4.	  Niedozwolone	  jest	  świadczenie	  korzyści	  majątkowych	  oraz	  niemajątkowych	  
za	  pomoc	  w	  udziale	  w	  konkursie.	  
	  
5.	  Organizatorowi	  przysługuje	  wyłączne	  prawo	  do	  wyłonienia	  zdobywców	  
Nagród	  w	  oparciu	  o	  zasady	  określone	  w	  niniejszym	  Regulaminie.	  
	  
6.	  Ewentualne	  reklamacje	  Uczestników	  Konkursu	  są	  przyjmowane	  do	  dnia	  24	  
września	  2014	  wyłącznie	  na	  adres	  Organizatora,	  e-‐mail:	  
kontakt@mobilestage.in.	  Reklamacje	  będą	  rozpatrywanie	  w	  ciągu	  14	  dni	  
roboczych	  od	  czasu	  ich	  otrzymania.	  
	  
7.	  W	  przypadku	  zmiany	  adresu	  e-‐mail	  podanego	  przez	  Uczestnika,	  Uczestnik	  
zobowiązany	  jest	  do	  powiadomienia	  Organizatora	  o	  zmianie.	  
	  
8.	  Organizator	  ma	  prawo	  wykluczyć	  Uczestnika	  z	  udziału	  w	  Konkursie	  w	  
przypadku	  podjęcia	  przez	  Organizatora	  uzasadnionego	  podejrzenia	  naruszenia	  
przez	  Uczestnika	  postanowień	  niniejszego	  Regulaminu	  lub	  też	  w	  przypadku,	  gdy	  
Uczestnik	  postępuje	  w	  sposób	  niezgodny	  z	  zasadami	  fair	  play.	  
	  
9.	  Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  zmian	  niniejszego	  Regulaminu	  w	  każdym	  
czasie	  bez	  podania	  przyczyny	  poprzez	  zamieszczenie	  odpowiedniej	  informacji	  na	  
Stronie.	  
	  
10.	  Niniejszy	  Regulamin	  dostępny	  jest	  na	  stronie	  konkursu.	  
	  



11.	  Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  podanie	  przez	  Uczestnika	  
niewłaściwych	  lub	  nieprawdziwych	  danych	  dotyczących	  adresu	  e-‐mail	  lub	  
innych	  danych	  uniemożliwiających	  lub	  opóźniających	  wręczenie	  przez	  
Organizatora	  nagród	  w	  związku	  z	  prowadzeniem	  Konkursu.	  
	  
12.	  Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  przekazanie	  nagrody	  osobie	  
trzeciej,	  która	  bez	  wiedzy	  Uczestnika	  uzyskała	  dostęp	  do	  jego	  danych,	  a	  w	  
szczególności	  dostęp	  do	  konta	  e-‐mail	  podanego	  przez	  Uczestnika.	  
	  
13.	  Spory	  odnoszące	  się	  i	  wynikające	  z	  Konkursu	  będą	  rozwiązywane	  przez	  
Organizatora.	  Wszelkie	  decyzje	  Organizatora	  będą	  wiążące	  i	  ostateczne.	  
	  
14.	  Organizator	  nie	  jest	  odpowiedzialny	  za	  niedostępność	  Konkursu	  wskutek	  
problemów	  technicznych	  niezależnych	  od	  niego.	  
	  
15.	  Organizator	  jest	  uprawniony	  do	  zmiany	  postanowień	  niniejszego	  
Regulaminu,	  o	  ile	  nie	  wpłynie	  to	  na	  pogorszenie	  warunków	  uczestnictwa	  w	  
Konkursie.	  Dotyczy	  to	  w	  szczególności	  zmian	  terminów	  poszczególnych	  
czynności	  Konkursowych	  oraz	  zmian	  specyfikacji	  nagród.	  


