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REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zapomnij o tradycyjnym antywirusie i wygraj roczną 

licencję SpyShelter Firewall” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest wortal AVLab.pl  

3. Fundatorem nagród jest firma: 

Datpol Janusz Siemienowicz, K. K. Wielkiego 29, 32-300 OLKUSZ 

§ 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 łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi zostawić komentarz na stronie konkursowej na pytanie  

„W jaki sposób SpyShelter może pomóc Ci w codziennym użytkowaniu komputera?” 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) roczna licencja SpyShelter Firewall 

2. Nagrodę otrzyma 20 osób, których adresy e-mail zostaną wylosowane przez serwis 

http://www.random.org/lists/  

a) podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak by wziąć udział w losowaniu nagród należy w 

ostatnim kroku ankiety podać swój adres e-mail. 

b) ankietowane osoby, które nie podadzą adresu e-mail nie wezmą udziały w losowaniu nagród. 

3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wpis na wortalu AVLab oraz drogą 

elektroniczną na podany adres e-mail w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu. 

5. 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 przekazania prawa do nagrody innej osobie.  

6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor wortalu AVLab.pl Adrian 

Ścibor. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie ankiety, której wyniki automatycznie zostaną 

zapisane po udzieleniu wszystkich obowiązkowych odpowiedzi. 

http://www.random.org/lists/
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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. 

 


