
Regulamin Ankiety z nagrodami (dalej: Regulamin) 

A. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Ankiety jest firma CreaNET Arkadiusz Suchy z siedzibą w Gnieźnie przy 

ulicy Fabryczna 12, 62-200 Gniezno – zwana dalej Organizatorem. 

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania Ankiety, polegające na wypełnieniu ankiety 

oraz przyznaniu nagród w postaci darmowego wdrożenia systemu iPOT24 w strukturze 

firmy, której reprezentantem jest osoba wypełniająca ankietę. (dalej: Nagrody) 

B. Uczestnicy Ankiety 

1. W Ankiecie mogą brać udział osoby fizyczne należące do spółki bądź prowadzące 

działalność gospodarczą, która świadczy usługi telekomunikacyjne lub osoby pracujące w 

firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne z wyłączeniem: 

a. Obecnych firm będących klientami Organizatora, który świadczy im usługę iPOT24. 

(dalej: Uczestnik) 

2. Każdy Uczestnik może brać udział w Ankiecie tylko raz. W przypadku odpowiedzi przez 

jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie 

odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego podanego 

konta.  

3. Ankieta wypełniona nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględniana. 

4. Wzięcie udziału w Ankiecie jest jednoznaczne z akceptacją jej zasad przewidzianych w 

niniejszym Regulaminie. 

C. Czas trwania Ankiety 

Ankieta organizowana jest w terminie: od 18.07.2016r. do 31.08.2016r. do godziny 23:59  

(dalej: Czas Trwania Ankiety). 

D. Nagrody 

1. Przewidziane są nagrody dla każdego Uczestnika Ankiety, który po prawidłowym jej 

uzupełnieniu i wysłaniu, skontaktuje się z Organizatorem pod adres mailowy 

info@ipot24.pl i w temacie lub treści wiadomości wpisze „Ankieta2016”. 

2. Nagroda to darmowe wdrożenie systemu iPOT24 w strukturze firmy Uczestnika, w 

terminie do dnia 31.12.2016r.  (dalej: Nagroda) 

3. Uczestnikom Ankiety nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w pieniądzu. 

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Ankiety z tytułu nieotrzymania nagród, które nie 

zostały im przyznane, są wyłączone. 
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5. Zadaniem Uczestników Ankiety jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w 

ankiecie. 

6.  Otrzymanie Nagrody nie jest uzależnione od jakiegokolwiek zdarzenia losowego lub 

innego warunku niżeli określone w niniejszym Regulaminie. 

7. Liczba Nagród nie jest ograniczona, a jedynym warunkiem otrzymania Nagrody jest 

poprawne uzupełnienie i wysłanie ankiety oraz kontakt z Organizatorem pod adresem 

mailowym info@ipot24.pl.  

F. Odbiór nagród 

1. O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Organizator prześle 

taką informację na adres mailowy, z którego skontaktowano się po poprawnym 

uzupełnieniu i wysłaniu Ankiety.  

2. Uczestnik zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, 

że wiadomość tę otrzymał.  

3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony 

Uczestnika w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora, Nagroda 

przepada. 

4. Uczestnik zostanie poproszony o podanie proponowanego, dowolnego terminu 

niezbędnego do zorganizowania zdalnej konferencji, na której Organizator przedstawi 

platformę iPOT24. 

5. Termin zdalnej konferencji ustalony zostanie w drodze negocjacji. 

6. Organizator jest odpowiedzialny za organizację zdalnej konferencji w uzgodnionym 

terminie. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich danych, które 

zdobędzie podczas konferencji.  

8. Nagroda tj. darmowe wdrożenie systemu iPOT24 musi zostać wykonana na podstawie 

zawartej umowy między Organizatorem a firmą telekomunikacyjną, której 

reprezentantem jest Uczestnik wypełniający Ankietę, w terminie nieprzekraczającym 

31.12.2016r.  

G. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu 

Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania 

określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do 

niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa 
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spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej firmy 

Uczestnika i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje 

natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek 

innych roszczeń w stosunku do Organizatora.  

2.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Ankiety, w tym wydania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – firma CreaNET 

Arkadiusz Suchy z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Fabryczna 12, 62-200 Gniezno. 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.  

4. Wszelkie reklamacje związane z Ankietą należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na 

jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem 

wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Ankietą najpóźniej do 14 dni 

od daty zakończenia Czasu Trwania Ankiety. Reklamacje związane z Ankietą rozstrzyga 

Zarząd firmy CreaNET Arkadiusz Suchy w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. 

Decyzja Zarządu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Ankiety, których nie był w 

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, 

b. Nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika 

adresu e-mail lub niepoprawnym podaniem adresu e-mail. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców 

usług internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez 

Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim 

działaniem lub zaniechaniem. 

7. Zgłaszając swój udział w Ankiecie i biorąc w niej udział Uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego Regulaminu Ankiety i wyraża zgodę na jego treść. 

8.Postanowienia niniejszego Regulaminu Ankiety są wyłączną podstawą prowadzenia 

Ankiety, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

9. Niniejszy regulamin Ankiety jest dostępny do pobrania na stronie internetowej 

www.ipot24.pl/pl/  
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10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Ankiety, w tym treści niniejszego 

regulaminu Ankiety w trakcie trwania Ankiety. 

 


