regulamin konkursu
testowanie serwerów Dell

Najważniejsze informacje
1. W regulaminie używamy pojęć:
a) my – organizator promocji, czyli x-kom. Nasze pełne dane:
x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000429838, NIP: 9492107026; kapitał zakładowy 10 000 000 zł;
b) Ty – przedsiębiorca, który bierze udział w konkursie;
c) nasz sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.x-kom.pl oraz przez aplikację mobilną na systemy
Android i iOS (aplikacja.x-kom.pl);
d) konkurs – „Konkurs na testowanie serwerów Dell”, którego zasady opisujemy w tym regulaminie;
e) serwer – serwer Dell, który udostępnimy na określony czas zwycięzcy konkursu.

2. Konkurs prowadzimy na naszym profilu w serwisie LinkedIn.
3. Konkurs trwa od godziny: 9:00 12.03.2021 roku do godziny: 23:59 11.04.2021roku – w tym czasie możesz zgłosić swój
udział w konkursie.
4. Konkurs prowadzimy na terenie Polski.
5. Konkurs nie jest loterią – w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
6. Konkurs nie jest wspierany ani organizowany przez serwis LinkedIn. Zwalniamy w całości serwis LinkedIn od
odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie
7. Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli:
a.
b.
c.
d.

jesteś przedsiębiorcą;
prowadzisz swoją działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Polski, a uczestnictwo jest związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością;
przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin;
wypełnisz formularz konkursowy na naszej stronie: https://lp.x-kom.pl/a/dell-poweredge/;

Pamiętaj
Możesz wypełnić formularz konkursowy tylko raz.
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e.
f.

zgodzisz się na wykorzystanie przez nas swojej pracy konkursowej, którą prześlesz w formularzu, w celach związanych z konkursem i jego promocją;
zgodzisz się na wykorzystanie przez nas swojego imienia, nazwiska lub nazwy firmy dla celów konkursu;

Jak możesz wziąć udział w konkursie
8. Żeby wziąć udział w konkursie, musisz przygotować i przesłać w formularzu pracę konkursową – uzasadnienie,
dlaczego to Tobie powinniśmy wypożyczyć serwer do testów.
9. Twoja praca powinna:
a.
b.

być Twoim własnym, subiektywnym uzasadnieniem;
zawierać maksymalnie 1 800 znaków;

10. Twoja praca nie może:
a.
b.
c.
d.

naruszać praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych i wzorów użytkowych;
zawierać treści niezgodnych z prawem, na przykład naruszać praw majątkowych i dóbr osobistych innych osób;
zawierać wulgarnych słów;
być wcześniej publikowana.

11. Oświadczasz, że jesteś wyłącznym autorem swojej pracy konkursowej. Odpowiadasz też za naruszenie praw innych
osób, w szczególności autorskich praw majątkowych, które są związane z Twoją pracą konkursową.

Jak wybierzemy zwycięzców
12. Komisja konkursowa będzie oceniać każdą pracę za oryginalność i kreatywność. Każdy z członków komisji będzie
oceniać prace w skali od 1 do 3 punktów.
13. Wybierzemy dwie prace konkursowe, które otrzymają łącznie najwyższą liczbę punktów.

Remis
Jeśli więcej prac otrzyma taką samą liczbę punktów – ocenimy je ponownie i wyłonimy dwie z najwyższą liczbą punktów.

Kiedy możemy wykluczyć Cię z konkursu
14. Możemy wykluczyć Cię z konkursu, jeśli:
a.
b.
c.
d.

nie będziesz przestrzegać jego regulaminu;
nie spełnisz wszystkich warunków określonych w regulaminie;
jesteś pracownikiem naszego sklepu;
bierzesz udział w prowadzeniu konkursu;
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e.

pracownik naszego sklepu lub osoba powiązana z prowadzeniem konkursu:
•
•

mieszka z Tobą,
jest Twoją najbliższą rodziną.

Nagroda w konkursie
15. Jeśli wybierzemy Cię jako jednego ze zwycięzców w konkursie, będziesz mógł bezpłatnie przetestować serwer Dell.
Dodatkowo, będziesz mógł kupić w naszym sklepie serwer ze zniżką.
16. Jeśli przepisy prawa przewidują podatek od wygranej – dodamy do nagrody dodatkowo nagrodę pieniężną, którą
przeznaczymy na pokrycie podatku.
17. Ze zwycięzcami skontaktujemy się mejlowo, żeby uzgodnić termin i miejsce odbioru serwera na terenie Polski. Jeśli
zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu 7 dni, będziemy mogli wybrać innego zwycięzcę.

Dostawa
Zwycięzca może wybrać termin dostarczenia serwera, jednak nie dłuższy niż 30 dni.

18. Serwer dostarczymy na adres i dane, które nam wskażesz. Nie odpowiadamy za problemy z dostawą, jeśli te
informacje będą błędne.
19. Zwycięzca musi podpisać protokół odebrania nagrody.
20. Kiedy podpiszesz protokół odbioru zawrzesz z nami umowę na warunkach, które określamy w punktach 22–32.
21. Możesz odmówić przyjęcia nagrody, ale w zamian nie otrzymasz jej równowartości, ani innej nagrody.

Warunki testowania serwera
22. Możesz testować serwer przez maksymalnie 30 dni.

Opłaty
Jeśli będziesz używać serwera – musisz pokryć wszystkie opłaty, w tym dostęp do sieci zgodnie z taryfami swojego operatora
telekomunikacyjnego.

23. Serwer w okresie testowania jest naszą własnością.
24. Jesteś zobowiązany do używania serwera zgodnie z prawem.
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25. Odpowiadasz całkowicie za serwer w czasie testowania – w tym za ewentualne uszkodzenia, które po-

wstaną z Twojej winy. Nie odpowiadamy za żadne szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Ciebie z testowanego serwera.
26. Łączna wartość serwera wynosi 15 000 zł netto i obejmuje maksymalnie 5 licencji dostępowych (CAL) na firmę.
27. Nie odpowiadamy za niezgodności w przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych, których jesteś
administratorem, na testowanym serwerze.

Zakup testera za zniżką
28. Najpóźniej tydzień przed końcem okresu testowego możesz złożyć zamówienie na testowany serwer ze zniżką 50%
od aktualnej ceny, którą oferujemy. Zniżkę dostaniesz, jeśli:
a.

Stworzymy film na temat tego, co wprowadzenie serwera do Twojej firmy zmieniło w jej funkcjonowaniu;

b.

Zobowiążesz się do pozyskania nieodpłatnych i nieodwołalnych zgód na wykorzystanie przez nas wizerunku
pracowników, właścicieli firmy oraz współpracowników występujących w filmie. Zgoda ta będzie obejmować
prawo do:
•
•
•
•
•

udostępniania lub rozpowszechniania wizerunku na stronie internetowej www.x-kom.pl;
udostępniania lub rozpowszechniania wizerunku na naszych kartach produktów, blogach, newsletterach i
profilach na portalach: Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter oraz Instagram;
przetwarzania wizerunku przez nas – lub inne osoby na nasze zlecenie – poprzez obróbkę cyfrową;
łączenia wizerunku z innymi utworami lub wizerunkami innych osób;
łączenia wizerunku z innymi wizerunkami.

29. Zobowiązujesz się dostarczyć nam pisemne zgody, które odpisaliśmy w punkcie 28, najpóźniej w dniu nagrywania
filmu.
30. Możemy decydować o formie i czasie wykorzystania wizerunków w całości lub w dowolnych fragmentach – w
ramach przetwarzania, które opisaliśmy w punkcie 28.
31. Możemy przenosić prawa ze zgód, do innych naszych spółek i spółek, które z nami współpracują. Rozumiemy przez to
spółki, które są z nami powiązane kapitałowo lub osobowo.
32. Jeśli nie zdecydujesz się na zakup testowanego serwera, zobowiązujesz się do jego zwrotu i usunięcia danych, które
się na nim znajdują. Zwrot serwera jest bezpłatny i odbywa się na podstawie pisemnego protokołu odbioru, który
podpisują obie strony.

Pamiętaj
Nie odpowiadamy za dane, których nie usuniesz. Jeśli tego nie zrobisz – zgadzasz się, abyśmy usunęli dane za Ciebie.
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Jak możesz złożyć reklamację
33. Reklamacje związane z konkursem możesz złożyć pisemnie lub listem poleconym na adres, który podaliśmy w
punkcie 1.
34. Możesz zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
35. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres i opis zdarzenia, które zgłaszasz.
36. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 30 dni, od kiedy ją otrzymamy.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
37. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy 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 (RODO) oraz ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
38. Twoje dane przetwarzać będą wspólnie (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO):
a.
b.

my, czyli x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie;
x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-867, al. Jana Pawła II 27, NIP: 1231271834,
REGON: 146256887.

Inspektor ochrony danych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych pod adresem iod@x-kom.pl.

39. Potrzebujemy Twoich danych, żeby przeprowadzić konkurs. Będziemy również przetwarzać dane osób, które
wyznaczysz do kontaktu w sprawie konkursu i odbioru nagrody.
40. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.
41. Przetwarzamy dane osobowe i kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
42. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a, z uwzględnieniem przepisów prawa, masz też prawo do:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

sprostowania danych;
usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania danych;
wniesienia sprzeciwu;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie – nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych
przed cofnięciem zgody.
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43. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i nie będziemy ich profilować.
44. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom zewnętrznym – z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
45. Podajesz dane osobowe dobrowolnie, ale jeśli ich nie podasz – nie możesz uczestniczyć w konkursie ani otrzymać
nagrody.
46. Dane będziemy przechowywać w trakcie trwania konkursu do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu,
kiedy – zgodnie z prawem – wygaśnie obowiązek przechowywania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności
dokumentów, które dotyczą rozliczeń.
47. Zabezpieczamy Twoje dane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do możliwych
zagrożeń oraz kategorii. W szczególności uwzględniamy ryzyko, które wynika z:
a.
b.
c.

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
utraty, modyfikacji lub nieuprawnionego ujawnienia danych;
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny
sposób.

Pozostałe informacje
48. Regulamin dostępny jest w naszym sklepie oraz w naszej siedzibie.
49. Wszystkie inne materiały związane z konkursem, w szczególności promocyjne i reklamowe, są jedynie informacyjne.
50. Odpowiadamy – my i Ty – względem siebie na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
51. Wspólnie ustalamy, że wyłączamy odpowiedzialność – naszą i Twoją – z tytułu utraconych korzyści. Wspólnie
potwierdzamy też, że nie będzie przysługiwać nam i Tobie wynagrodzenie za wzajemne świadczone usługi podczas
współpracy.
52. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy nami i Tobą będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla naszej siedziby.
53. W sprawach, których nie określa regulaminem, obowiązują przepisy prawa polskiego.
54. Mamy prawo zmienić regulamin w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim wypadku
poinformujemy o zmianach odpowiednio wcześniej na naszej stronie internetowej.
55. Regulamin obowiązuje od momentu, w którym opublikowaliśmy go na stronie naszego sklepu.
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