
Regulamin konkursu „Sandisk Extreme Portable SSD” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs „Sandisk Extreme Portable SSD” zwany w dalszej części Konkursem organizowany jest w serwisie 
internetowym Optyczne.pl przez wydawcę: 

• CO-NET Robert Olech z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Żwirki i Wigury 11/34, 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 marca 2020 roku i kończy się w dniu 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 

00:00. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 27 kwietnia 2020 roku. 

4. Nagrodą w konkursie jest   

• Dysk Sandisk Extreme Portable SSD 500GB 

5. Nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną. 
 

§2 Zasady Konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników firm CO-NET Robert Olech 

oraz członków ich rodzin. 

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w 

Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

• Zaproponować hasło którym można polecić podróżnikowi dysk Sandisk Extreme Portable SSD 

• Wypełnić formularz, w którym należy podać swoje imię i nazwisko, miejscowość oraz adres e-mail 

• Zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować go 

 

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę CO-

NET Robert Olech na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz wysyłki nagrody  

5. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie Optyczne.pl. 

6. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba która wzięły udział w konkursie i zaproponowała najciekawsze hasło 
reklamowe. 

7. Wyboru najciekawszego hasła dokona Komisja Konkursowa powołana przez firmę CO-NET Robert Olech. 

8. Opublikowanie danych Zwycięzcy nastąpi na stronie Optyczne.pl w dniu rozstrzygnięcia konkursu podanym 

w §1 

9. O terminie i warunkach wysyłki nagród Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Wiadomość zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail. Warunkiem otrzymania 

nagrody jest podanie w odpowiedzi pełnych i prawdziwych danych osobowych (Imię, Nazwisko, Adres 

korespondencyjny, telefon kontaktowy), na które zostanie wysłana nagroda. 

10. Nagroda zostanie wysłana pocztą, lub firmą kurierską na podany przez Zwycięzcę adres. 

11. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu, nagroda zostanie przyznana 
kolejnemu zwycięzcy wybranemu przez Komisję Konkursową. 

12. Poprzez brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą rozumie się brak odpowiedzi przez 7 dni na 

wysłany e-mail z prośbą o podanie pełnych danych osobowych, o którym mowa w §2 pkt 10. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
 


