
Regulamin konkursu: Kup serwer i wygraj laptopa 

§ 1 

Definicje 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”) mają następujące znaczenie: 

 

1. Organizator – Epsylon Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 8, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd  

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000686133, NIP 9512441255, 

2. Konkurs – konkurs pod nazwą Kup serwer i wygraj laptopa przeprowadzany przez Organizatora, na  

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; 

3. Uczestnik - Partner Handlowy – klient Epsylon Sp. z o.o. Sp. komandytowa, będący osobą fizyczną,  

osobą  prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa  

przyznaje zdolność prawną, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzący działalność  

gospodarczą, uprawniony do składana zamówień,  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz zasady nagradzania  

Uczestników. 

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

3. Konkurs odbywa się w dniach od 30 czerwca do 3o września 2022 roku. 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  

(Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.)  

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest rejestracja na stronie Konkursu konkurs@eterio.eu. 

Rejestracja oznacza akceptację Regulaminu znajdującego się na stronie internetowej Konkursu przed 

dokonaniem rejestracji, z którym każdy Uczestnik ma możliwość i powinien zapoznać się przed 

dokonaniem rejestracji. 

4. Uczestnicy mogą rejestrować swój udział w Konkursie przez cały okres jego trwania. 



6. Konkursem objęte są zakupy wybranych serwerów eterio – wyposażonych w plaformy Intel . 

Nagrodzone zakupy nie podlegają zwrotowi. 

§ 4 

Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest notebook Asus.  

2. Nagrodzony zostanie łącznie 1 Uczestnik. 

3. Nagrodzony przystępując do konkursu i akceptując jego warunki przyjmuje niniejszym do 

wiadomości, że nagroda otrzymana w zw. z wygraną w niniejszym konkursie jest nagrodą otrzymaną 

w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i jest zobowiązany do wykazania jej wartości 

w swoich księgach i samodzielnego rozliczenie podatku dochodowego. 

§ 5 

Zasady wyboru nagrodzonych 

1. Nagrodzony będzie Uczestnik, który w okresie trwania Konkursu dokonał zakupu serwerów za  

najwyższą wartość. Uwzględnia się tylko zafakturowane zamówienia. 

3. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

5. Nagrodzone zakupy nie podlegają zwrotowi. 

§ 6 

Reklamacje 

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację związaną z Konkursem w formie mailowej pod adresem  

serwery@eterio.eu 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji  

(mailowy), jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej  

niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  

§ 7 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Epsylon Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane  

przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z  

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na  



warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest  

dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania  

Nagrody zwycięzcy Konkursu.  

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:  

imię, nazwisko, nazwa Partnera Handlowego, dane adresowe niezbędne do wysyłki nagrody lub  

dane osobowe niezbędne do organizacji wyjazdu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą lub  

okolicznościami niezawinionymi przez Organizatora,  

2. Warunkiem wydania nagród jest brak zaległości płatniczych w stosunku do Epsylon Sp. z o.o. Sp.  

komandytowa Partnera Handlowego, który wygrał Konkurs. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu,  

pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku  

Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie Konkursu.  

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji. 


