I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w „Kup płytę zdobądź Ram”, zwanego dalej Konkursem,
jest MSI Polska sp. o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Magazynowa 1, Bielany
Wrocławskie, 55040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000254454, NIP 8961407876, REGON 020259053 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Konkurs trwa od 16.03.2020 – 29.03.2020.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w
Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i
wyraża zgodę na jego postanowienia.
1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
1.6 obowiązuje w sklepie internetowym Partnera Handlowego
Promocji od 16.03.2020 r., od godz. 00.01 do 29.03.2020. . do godz. 23:45 (decyduje data i
godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego), a w sklepach fizycznych Partnera
Handlowego Promocji od 16.03.2020 r., od godz. 00.01 do 29.03.2020. r(w godzinach ich
funkcjonowania - decyduje data nabycia uwidoczniona na dowodzie zakupu: paragon lub faktura)
albo do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 18 rok życia i zakupiły na terenie
Polski, w okresie trwania konkursu przynajmniej jedną płytę główną:
• MPG Z390 GAMING PLUS
• Z390-A PRO
• MAG Z390 TOMAHAWK
a zakup są w stanie potwierdzić paragonem lub fakturą. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział
w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.
Uczestnik który zostanie wybrany zwycięzcą na wezwanie organizatora musi przesłać oświadczenie
o pełnoletności lub w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenia przedstawicieli ustawowych.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1.
Regulaminu jest stworzenie kreatywnej odpowiedzi w formularzu na stronie,
https://promocje.msi.com/zdobadz-ram w terminie wyznaczonym przez organizatora. Wpis musi
odpowiadać na pytanie „Na jaką grę która będzie miała premierę w przeciągu najbliższych sześciu
miesięcy czekasz najbardziej ? I dlaczego na nią ?

Spośród najciekawszych postów organizator wybierze co tydzień trwania konkursu (konkurs trwa w
okresie 16.03.2020 – 29.03.2020):
1. 10 finalistów za zakup płyty głównej objętej promocją, otrzyma pamięci HyperX
HX430C15FB3AK2/16

2.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktami poprzedzającymi, mogą być
dodane wyłącznie od 16.03.2020 i musi nastąpić nie później niż do 29.03.2020, godz. 23:59.
Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie
przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
2.5. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie
3.1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w następujących okresach
a. zwycięzcy konkursu tj. za okres od 16.03.2020 -29.03.2020nastąpi dnia 12/04/2020
Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy w ciągu 30 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy.
3.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone
z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu
nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
3.3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony mailowo nie później niż w terminie 7 dni roboczych
po wybraniu zwycięzcy przez Komisję.
3.4. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
3.5. Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej
wartość nie przekracza 2000 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał
nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda
stanowi przychód z tej działalności. Zgodnie z regulaminem Promocji w ramach której Uczestnik
otrzymał nagrodę, podatek od nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, pokrywa
Uczestnik Promocji.
3.6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

IV. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres
promocje@msi.com z dopiskiem „Kup płytę zdobądź Ram”, do dnia 26.04.2020. O zachowaniu
terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym
punkcie adres.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
4.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie
można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora
zostanie powiadomiony mailem zwrotnym reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych
5.1
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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,
na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu
publikacji listy nagrodzonych Uczestników.
5.2
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych
w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do treści
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora .
5.3
Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej konkursowej są traktowane jako poufne
i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5.4
Uczestnicy Konkursu mają ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego
wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
5.5
Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie.
5.6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu
niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

5.7.

Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5.8.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.

5.9Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5.10 Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.11 Po zakończeniu Konkursu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego
zakończenia, wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną
poddane anonimizacji.

VI. Postanowienia końcowe
6.1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.
6.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w
związku z Konkursem.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych lub danych innej osoby.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.
6.6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie
internetowej pod adresem https://promocje.msi.com/zdobadz-ram

