REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI HVAC

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, kod pocztowy 05-825, wpisaną przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018540, o kapitale zakładowym 31.922.100
PLN, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 586-00-05844.

1.2.

Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2020 roku.

1.3.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.

Konkurs ma na celu promowanie produktów Organizatora, pozyskanie nowych Klientów i
zainteresowanie ofertą Organizatora, a także wzrost sprzedaży produktów Organizatora
objętych Konkursem.

1.5.

Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym producentom
wyrobów odpowiadających rodzajowo produktom objętym Konkursem (dalej zwanych
Innymi Producentami). W szczególności, warunki udziału w Konkursie oraz zdobywania
nagród nie są w żaden sposób uzależnione od rozmiarów i liczby zamówień na produkty
innych producentów realizowanych przez Uczestników Konkursu, zarówno w czasie jego
trwania jak i po zakończeniu.

II.

UCZESTNICY KONKURSU

2.1.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w
zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej projektują
instalacje c.o. z wykorzystaniem zaworów Danfoss Dynamic Valve, które stanowią
Produkty
Objęte
Konkursem.

2.2.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych osobowych w postaci: imienia
i nazwiska, firmy prowadzonej działalności gospodarczej, adresu pocztowego
prowadzonej działalności , adresu e-mail, numeru telefonu jest całkowicie dobrowolne.

2.3.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, którzy zajmują się
obsługą Konkursu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia,
opieki
lub
kurateli.
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III.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1.

Osoba, spełniająca warunki opisane w pkt 2.1. może wziąć udział w Konkursie poprzez
poprawne wypełnienie wszystkich pól w Formularzu Zgłoszeniowym w tym także
dołączenie do niego pierwszej strony przygotowanego projektu oraz zestawienia
materiałów
wykorzystanych
w
projekcie.

3.2.

Ponadto, osoba, chcąca wziąć udział w Konkursie, deklaruje, że posiada zgodę Inwestora
danej realizacji instalacji c.o. na zgłoszenie projektu do Konkursu. Organizator zastrzega
sobie prawo do zweryfikowania czy taka zgoda została faktycznie udzielona.

3.3.

Formularz Zgłoszeniowy musi być złożony najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku a
zgłoszony projekt instalacji c.o. wykonany przez projektanta od 1 stycznia do 30 listopada
2020 roku.

3.4.

Aby Organizator zaakceptował zgłoszenie, projekt musi zawierać planowane
wykorzystanie
minimum
80
sztuk
Produktów
Objętych
Konkursem.

3.5.

Organizator jest uprawniony do weryfikacji autentyczności projektu, która nastąpi w
terminie maksymalnie do 10 dni od dnia otrzymania Formularza Zgłoszeniowego. Jeśli
Organizator będzie miał wątpliwości co do autentyczności projektu, a Uczestnik konkursu
nie przedstawi rzetelnych informacji, projekt ten zostanie wykluczony z udziału w
Konkursie.

3.6.

Rejestracja projektu w Konkursie następuje dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji
autentyczności, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

3.7.

W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik podaje imię i nazwisko Uczestnika, firmę
prowadzonej działalności gospodarczej, adres pocztowy prowadzonej działalności, numer
telefonu komórkowego, adres mailowy, nazwę projektu, nazwę firmy lub imię i nazwisko
Inwestora i liczbę zaworów Danfoss Dynamic Valve zaplanowanych w projekcie.
Opcjonalnie Uczestnik podaje numer swoich uprawnień projektowych i nazwisko opiekuna
handlowego Danfoss. Formularze Zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.konkursdanfoss.pl , na której należy dokonać rejestracji.

3.8.

W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika kilku projektów, wskazanych do realizacji w
tym samym obiekcie budowlanym, w Konkursie bierze udział tylko pierwszy zgłoszony
projekt dotyczący danego obiektu budowlanego (po stwierdzeniu jego autentyczności).
Decyduje data i czas zgłoszenia.

3.9.

W Konkursie nie będą uwzględniane osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym podały
nieprawdziwe lub niekompletne dane.
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3.10. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Organizatora o
zmianie swoich danych.

3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestnika
Formularza Zgłoszeniowego, zmianę danych osobowych Uczestnika i/lub zmianę
informacji podanych w Formularzu Zgłoszeniowym uniemożliwiającą zidentyfikowanie
Uczestnika lub przyznanie mu Nagrody.
3.12. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.

IV.

ZASADY KONKURSU

4.1.

Konkursem objęte są zawory Dynamic Valve marki Danfoss. Pełna lista produktów
objętych konkursem dostępna jest w Załączniku 1.

4.2.

Każdy z Uczestników rywalizuje w dwóch kategoriach konkursowych, lecz może zdobyć
tylko jedną nagrodę.

4.3.

Kategoria nr 1 dotyczy liczby zarejestrowanych przez Organizatora projektów,
pochodzących od danego projektanta, zaś kategoria nr 2 liczby Produktów Objętych
Konkursem, zawartych w projektach zarejestrowanym przez Organizatora.

4.4.

Na podstawie zebranych wyników zostanie stworzony ranking Uczestników w obu
kategoriach, z których 5 Uczestników w każdej kategorii otrzyma Nagrodę.

4.5.

W sytuacji gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobędzie takie samo miejsce, wówczas o
zwycięstwie decydować będzie wcześniejszy termin zgłoszenia projektów.

4.6.

Gdy jeden Uczestnik uzyska premiowane Nagrodą miejsce w obu kategoriach, wówczas
otrzyma Nagrodę o wyższej wartości, a pozostała Nagroda przypadnie kolejnej osobie w
rankingu.

4.7.

Ranking będzie prowadzony na
aktualizowany dwa razy w miesiącu.

V.
5.1.

stronie

Konkursu

www.konkurs-danfoss.pl

i

NAGRODY
Nagrodami dla Uczestników Konkursu są:

•

Nagrody Gwarantowane w postaci kart podarunkowych Decathlon o wartości 100 zł – dla
każdego kto spełni postanowienia pkt. 3.1. – 3.5.

•

Nagroda za 1 miejsce w postaci Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi - 1. generacji - tablet - 64
GB -11" IPS (2388 x 1668) - space gray. Wartość Nagrody wynosi 3695,70 zł brutto.
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Uczestnik otrzyma wraz z Nagrodą kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości Nagrody,
która zostanie przekazana przez Organizatora na pokrycie podatku dochodowego od
Nagrody, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
•

Nagroda za 2 miejsce w postaci 3Dconnexion SpaceMouse Wireless Kit. Wartość Nagrody
wynosi 1074,51 zł brutto. Uczestnik otrzyma wraz z Nagrodą kwotę pieniężną w
wysokości 10% wartości Nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora na
pokrycie podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych.

•

Nagroda za 3 miejsce w postaci czytnika do e-booków Amazon 10 2019 6''. Wartość
Nagrody wynosi 449 zł brutto. Uczestnik otrzyma wraz z Nagrodą kwotę pieniężną w
wysokości 10% wartości Nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora na
pokrycie podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych

•

Nagroda za 4 i 5 miejsce w postaci karty podarunkowych EURO RTV AGD o wartości 250
zł. Uczestnik otrzyma wraz z Nagrodą kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości
Nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora na pokrycie podatku
dochodowego od Nagrody, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

5.2.

Dodatkową korzyścią, jaką odniosą Uczestnicy Konkursu będzie weryfikacja
prawidłowości projektu przez specjalistę Danfoss, wykonana na życzenie Uczestnika.

5.3.

Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę Gwarantowaną i jedną Nagrodę
Główną.

5.4.

Liczba Nagród Głównych wynosi 10, po 5 w każdej z dwóch kategorii.

5.5.

Nagrody Gwarantowane zostaną wysłane do Uczestników w ciągu trzech tygodni od
momentu potwierdzenia autentyczności projektu, o którym mowa w pkt 3.5.

5.6.

Organizator dokona wyboru uczestników, którzy zdobyli Nagrody Główne i poinformuje
tych Uczestników o wynikach Konkursu do dnia 15 grudnia 2020 roku.

5.7.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu mailowo lub
telefonicznie. Przekazanie Nagród Głównych Zwycięzcom nastąpi w sposób uzgodniony
indywidualnie po poinformowaniu ich o wynikach Konkursu.

5.8.

Uczestnik potwierdza odbiór Nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru
Nagrody.

5.9.

Nagrody uzyskane w ramach Konkursu nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden
inny ekwiwalent.

5.10. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
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5.11. Nagrody Główne w Konkursie zostaną wydane wraz z kwotą pieniężną, wynoszącą 10%
wartości Nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora na pokrycie podatku
dochodowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VI. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
6.1.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania
Konkursu drogą mailową na adres magdalena_muras@danfoss.com lub pisemnie poprzez
wysłanie listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i
nazwisko, dokładny adres, numer telefonu Uczestnika Konkursu, jak również dokładny
opis i powód reklamacji.

6.2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.

6.3.

Reklamacje rozpatrywane są przez trzyosobową Komisję, w której skład wchodzą
przedstawiciele Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 15 dni od
terminu ich doręczenia Organizatorowi.

6.4.

Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

6.5.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.6.

W przypadku gdyby Nagroda, która została wysłana do Uczestnika, dotarła do Niego
uszkodzona, to reklamację należy złożyć na podstawie protokołu uszkodzeń
sporządzonego przez Uczestnika wraz z kurierem w momencie odbierania przesyłki z
Nagrodą.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.konkurs-danfoss.pl. Są to jedyne autoryzowane źródła informacji o Konkursie. Przy
zgłaszaniu reklamacji należy powoływać się wyłącznie na informacje, podane w powyższy
sposób. Za wszelkie inne źródła informacji o konkursie Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

7.2.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.

7.3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków Uczestnictwa w Konkursie.
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7.4.

O wszystkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 2-dniowym
wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.konkurs-danfoss.pl lub poczty
elektronicznej.

7.5.

Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

7.6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w odebraniu Nagrody, leżące po
stronie Uczestnika.

7.7.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy przyznania Nagrody i przyznania jej
innemu Uczestnikowi Konkursu lub podjęcie decyzji o nie przyznawaniu Nagrody w ogóle.

7.8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności
nieprawdziwych bądź cudzych danych.

7.9.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Danfoss Poland sp. z
o.o., z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Chrzanowskiej 5. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

za

skutki

podania

przez

Uczestnika

7.10. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe tj. imię,
nazwisko, firma prowadzonej działalności gospodarczej, adres pocztowy prowadzonej
działalności, adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko Inwestora przetwarzane
będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f w celu realizacji Konkursu.
Przez realizację Konkursu rozumie się:
• Sprawdzenie autentyczności zgłoszonych projektów,
•

przygotowanie rankingu Konkursu,

•

dostarczenie nagród do uczestników Konkursu,

•

rozpatrywanie reklamacji.

Dane wykorzystane zostaną również na potrzeby statystyczne (w tym dot. liczby produktów
zaprojektowanych w przesłanych zgłoszeniach) i przechowywane będą przez 2 miesiące od
zakończenia Konkursu.
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby
świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, czy kurierskie.
Każdy z Państwa ma prawo do:
•

Dostępu do treści swoich danych,

•

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
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•

przenoszenia danych,

•

wniesienia sprzeciwu,

•

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Danfoss mogą się Państwo kontaktować pod
adresem: gdpo@danfoss.com

7.11. Informujemy, że zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ma charakter dobrowolny, jednak niezbędna jest w celu podjęcia kontaktu
ze strony Organizatora z Uczestnikiem Konkursu.

7.12. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na
upublicznienie na stronie www.konkurs-danfoss.pl zaszyfrowanego imienia i nazwiska
Uczestnika, faktu jego uczestnictwa w Konkursie oraz jego lokaty w rankingu, o którym
mowa w pkt 4.4. niniejszego Regulaminu.

7.13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
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ZAŁĄCZNIK 1

Nr kat.
013G7711
013G7712
013G7709
013G7713
013G7714
013G7710
013G7715
013G7716
013G7717
013G7718
013G7719
013G7720
013G7870
013G7871
013G7872
013G7873
013G7874
013G7875

Opis
Dynamic Valve™ RA-DV 10 kątowy
Dynamic Valve™ RA-DV 10 prosty
Dynamic Valve™ RA-DV 10 UK
Dynamic Valve™ RA-DV 15 kątowy
Dynamic Valve™ RA-DV 15 prosty
Dynamic Valve™ RA-DV 15 UK
Dynamic Valve™ RA-DV 20 kątowy
Dynamic Valve™ RA-DV 20 prosty
Dynamic Valve™ RA-DV 10 trójosiowy – prawy
Dynamic Valve™ RA-DV 10 trójosiowy – lewy
Dynamic Valve™ RA-DV 15 trójosiowy – prawy
Dynamic Valve™ RA-DV 15 trójosiowy – lewy
RLV-KDV 15, prosty - Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
niezależny od zmian ciśnienia
RLV-KDV 15, prawy - Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
niezależny od zmian ciśnienia
RLV-KDV 15, lewy - Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
niezależny od zmian ciśnienia
RLV-KDV 20, prosty - Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
niezależny od zmian ciśnienia
RLV-KDV 20, prawy - Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
niezależny od zmian ciśnienia
RLV-KDV 20, lewy - Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
niezależny od zmian ciśnienia
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