
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs - Wygraj Dr.Web Security Space 10.0” i 

jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest wortal AVLab.pl z siedzibą Przysietnica 889, 36-200 

Brzozów. 

3. Konkurs trwa od niedzieli, 16.11.2014 roku od godziny 23.59 do niedzieli 30.11.2014 roku 

do godziny 23.59. 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następującego warunku: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi na adres e-mail konkurs@avlab.pl wysłać 

odpowiedź na pytanie: „Podaj trzy powody, dla których warto chronić swój komputer przed 

złośliwym oprogramowaniem.” 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) licencja programu Dr.Web Security Space 10.0 chroniąca jeden komputer PC z systemem 

Windows, Mac OS X lub Linux oraz jedno urządzenie mobilne z systemem Android, Symbian 

lub Windows Mobile przez 1 rok.  

2. Główną nagrodę otrzymają 3 osoby, których odpowiedzi będą najbardziej kreatywne i 

najciekawsze. Osoby te wybierze jury w składzie: Joanna Schulz-Torój, z firmy Doctor Web, 

Marlena Wilińska z firmy FIRST Public Relations oraz Adrian Ścibor, przedstawiciel redakcji 

portalu AVlab.pl  

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wpis na wortalu AVLab.pl 

oraz drogą elektroniczną na podany adres e-mail w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu (tj. 

30.11.2014, godz. 23.59). 

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@avlab.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia publikacji powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.  

5. Fundatorem nagrody głównej dla zwycięzców jest firma Doctor Web, producent 

oprogramowania antywirusowego z siedzibą w Polsce, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa. Za 

przekazanie nagrody zwycięzcom odpowiedzialny będzie wortal AVlab.pl. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej. Podanie 

nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje 

wykluczenie z Konkursu. 
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2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest 

grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik 

zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.). 

§ 5 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać drogą 

elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@avlab.pl z dopiskiem 

„Konkurs – Wygraj Dr.Web Security Space 10.0 – Reklamacja Konkursu” w okresie 

trwania Konkursu i w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu, przy czym 

termin ten ma charakter porządkowy. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny 

oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od 

dnia jej otrzymania. 

Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez 

wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu 

e-mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres w terminie do 7 dni od dnia 

rozpatrzenia reklamacji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku 

z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe 

zostaną usunięte. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik, który 

podejmuje takie działania może zostać wykluczony z udziału w Konkursie i 

pozbawiony prawa do Nagrody. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu na www.avlab.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszy Regulamin stosuje odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów 

z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od 
zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę 
danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. 


