
 

REGULAMIN KONKURSU  

„WYGRAJ ZESTAW UPOMINKOWY STORMSHIELD PODCZAS EKONFERENCJI DLA KLIENTÓW!” 
 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady konkursu „Wygraj zestaw upominkowy 

Stormshield podczas eKonferencji dla Klientów!”  (zwanego dalej „Konkursem”) organizowanego dwukrotnie.  

2. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest DAGMA sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą  
w Katowicach 40-478, ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, e-mail: marketing@dagma.pl  

 

 
§ 2. ZASADY KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”)  może być każdy, kto weźmie udział w webinarium online nt. 

Stormshield (dalej: „Webinarium”), które odbędzie na platformie Big Marker w dniu 31 marca 2021r., oraz 
odpowie poprawnie na pytanie zadane w jego trakcie przez prowadzącego. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak i podmiotów powiązanych z Organizatorem 

kapitałowo bądź osobowo, oraz członkowie ich najbliższej rodziny, za których uważa się małżonków, dzieci, 
rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. W czasie Webinarium zostaną zadane przez prowadzącego trzy pytania konkursowe. 
4. Konkurs polega na udzieleniu jak najszybszej prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego 

podczas Webinarium poprzez wpisanie i wysłanie wiadomości na czacie z poprawną odpowiedzią.  

5. W Konkursie wygrywa trzech Uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na dane pytanie jako pierwsi. 
6. Jeśli Uczestnik ponownie poprawnie odpowie na pytanie konkursowe jako pierwszy, zwycięzcą zostaje Uczestnik, 

który odpowiedział poprawnie na pytanie konkursowe jako drugi. 
7. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest zestaw upominkowy Stormshield składający się z Luigi Lavazza, 

Kawa parzona, Qualita ORO, 250g, Sok zielona tłocznia MALINA 0,2l Stork, Merci, 100g, Miód 
Wielokwiatowy,350g, Bakalie MIX mieszanka studencka 0,4 kg, Ciastka fit Zbożowe bez cukru 300g z morelą, 

Lindt, Lindt excellence, czekolada ciemna z borówkami, 100g, Alce Nero, Kakao fairtrade, 75g, 1 kg cytrusów 

sezonowych, wina, energetyka, koszulki o wartości 230 zł netto.  
8. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu poprzez poinformowanie zwycięzcy w 
trakcie Webinarium oraz drogą mailową po jego zakończeniu.  

10. Wyłączone jest przyznawanie Nagrody w drodze losowania.  

11. Przy przekazaniu Nagrody przez kuriera, nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest do podpisania  protokołu 
odbioru Nagrody dostarczonego przez kuriera. 

12. Podatek od Nagrody przyznanej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obciąża Organizatora. 
13. W pozostałych przypadkach udział w Konkursie i przyznanie Nagrody Uczestnikowi jest związane z prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą. Wszelkie obowiązki związane z zapłatą i rozliczeniem podatku 

dochodowego od Nagrody spoczywają na Uczestniku.  
 

§ 3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Konkursu, w szczególności za pomocą e-maila na adres 
marketing@dagma.pl wpisując w temacie „Wygraj zestaw upominkowy Stormshield podczas eKonferencji dla 

Klientów!”. Odpowiedź w sprawie reklamacji Organizator przekaże  w sposób odpowiadający użytemu przez 

Uczestnika środkowi komunikacji.  



 

2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

 
 

§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Organizator. 
Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres mailowy) mogą być wykorzystywane 

wyłącznie w celu realizacji Konkursu i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe są przechowywane w 

systemie informatycznym Organizatora i są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo:  

• Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, 

• Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”), 

• Sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• Ograniczenia przetwarzania, 

• Przenoszenia danych,  

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uzna, że 

przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

• Do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania. 

Organizator, na podstawie art. 37 RODO, wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując 

następujące dane kontaktowe: 

• Karolina Kraśniewska 

• Telefon: 32 793 11 46 

• E-mail: iod@dagma.pl 
 

2. Organizator ustanawia następującą Politykę prywatności, dostępną pod adresem:  
https://www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc/ 

 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://stormshield.pl/ 

2. Regulamin obowiązuje od 31.03.2021 r.  
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POTWIERDZENIE ODBIORU 

 

Ja, …………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby odbierającej) niżej podpisany kwituję 

niniejszym odbiór zestawu upominkowego Stormshield w ramach konkursu „Wygraj zestaw upominkowy 

Stormshield podczas eKonferencji dla Klientów!”. 

 

…………………………………………………… 

Nazwa firmy 

 

 

…………………………………………………… 

Podpis osoby składającej 
potwierdzenie 

 

 

 

 


