
Przycisk “PRZEŚLIJ” 
□ *Zgłaszając się do konkursu potwierdzam, że przeczytałem, rozumiem i akceptuję regulamin firmy EPSON 
□ Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na korzystanie z moich danych osobowych przez firmę Epson, 
organizatora konkursu oraz przez firmę Typeform, administratora ankiety i konkursu.  
 
*Należy zaznaczyć, aby wziąć udział w konkursie.  
 
 
 
Regulamin 
 
 
Konkurs 
 

1) Konkurs rozpoczyna się 25 września 2017 roku a kończy się 23 października 2017 roku o godzinie 20:00 czasu 

GMT+4 i zostanie przeprowadzony online.  

 
 

 Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy muszą wypełnić formularz dostępny za pośrednictwem linka: 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/hsnOLn. i według swojej najlepszej wiedzy oraz umiejętności 

odpowiedzieć na pytanie: Który trend w technologii będzie miał największy wpływ na swoją branżę w przeciągu 
kolejnych 10. lat?   
 

a. Holandia, Norwegia, Finlandia i Słowacja – w dniu 1 listopada 2017 roku jeden zwycięzca dla każdego z 

tych krajów zostanie wyselekcjonowany losowo spośród uczestników z danego regionu w okresie 

trwania konkursu, ustalonym w paragrafie 1 powyżej. 

 
b. Dania, Belgia, Szwecja, Polska, Węgry, Rumunia, Grecja i Czechy – jeden zwycięzca dla każdego z tych 

krajów zostanie ustalony na podstawie najtrafniejszej odpowiedzi na pytanie, postawione przez firmę 

Epson uczestnikom z danego regionu w okresie trwania konkursu, ustalonym w paragrafie 1 powyżej.  

 

2) Jeśli nie uda się skontaktować ze zwycięzcą lub nagroda zostanie zwrócona z powodu niemożności jej 

dostarczenia, zwycięzca traci wszelkie prawa do nagrody.  

 

3) Zwycięzca każdego z regionów otrzyma powiadomienie o wygranej na podany przez niego adres e-mail. Jeśli 

zwycięzca nie odpowie na 3 kolejne próby kontaktu lub gdy zostanie zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek innego 

powodu, Organizator wręczy nagrodę alternatywnemu zwycięzcy, wybranemu w ten sam sposób. Wytypowanych 

może być tylko trzech (3) alternatywnych zwycięzców - jeśli to się nie powiedzie, nagroda nie zostanie wręczona. 

Otrzymanie nagrody jest uzależnione od zgodności z tym Regulaminem.  

 
4) Decydując się na udział w konkursie zgadzasz się na publikację swojego imienia i nazwiska na łamach portali: 

Twitter, Linkedin, Facebook oraz na stronie internetowej Epsona w przypadku wygranej. 

 

5) Dozwolone jest jedno zgłoszenie na jedną osobę. 

 

 
 
 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/hsnOLn


 
Nagroda 

 

6) Nagrodą w konkursie jest projektor kina domowego marki Epson EH-TW5210 – jeden na region, w którym 

odbywa się konkurs. Projektor zostanie przesłany w ciągu 30 dni od dnia, w którym zapadnie decyzja o wygranej, 

na adres w ramach Unii Europejskiej, dostarczony przez zwycięzcę. 

 

7) Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w konkursie jest dostęp do Internetu oraz działająca poczta e-mail. 

 
8) Zwycięzca zgadza się na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów i wydatków związanych z nagrodą w 

konkursie. 

 
9) Nagrody w konkursie są niezbywalne, nie ma również możliwości ich  wymiany na gotówkę, zwrotu ani zamiany 

na inny produkt w części bądź całości. Firma Epson zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody, w dowolnym 

momencie, na podobną lub o takiej samej bądź wyższej wartości. 

 

 

10) Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich zamieszkałych w: Niemczech, Francji, Norwegii, Finlandii, Szwecji, 

Danii, Belgii, Holandii, Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Grecji i na Węgrzech. 

 

 

11) Decydując się na udział w konkursie potwierdzasz, że:  

a. akceptujesz warunki Regulaminu; 

b. wszystkie informacje zawarte w ankiecie są prawdziwe, kompletne i aktualne, zgodnie z twoją najlepszą 

wiedzą. 

 

12) Wszystkie decyzje będą ostateczne i wiążące — nie przewiduje się żadnej dalszej korespondencji w ich temacie. 

 

13) Firma Epson zastrzega sobie prawo do weryfikowania kwalifikacji wszystkich uczestników i może, wedle własnego 

uznania, zdyskwalifikować uczestnika, który nie spełnia kryteriów kwalifikacji. 

 

14) W przypadku, gdy nagroda oznacza otrzymanie korzyści podlegającej opodatkowaniu, obowiązek opłacenia 

podatku spoczywa na uczestniku konkursu.  

Restrykcje 
 

15) Pracownicy firmy Epson, firma macierzysta, spółki zależne, podmioty powiązane oraz pozostałe, które mają 

wpływ na opracowanie, realizację lub rozpowszechnianie tego projektu promocyjnego, jak również bezpośredni 

członkowie rodziny (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci) oraz członkowie gospodarstwa domowego 

takiego pracownika i/lub twórcy projektu promocyjnego nie mogą brać udziału w konkursie. 

 
16) Zgłoszenia przez pośredników lub podmioty trzecie nie będą ważne. 

 
17) Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zgłoszenia lub takie, które z jakiegoś powodu nie 

dotarły przed ostatecznym terminem. Dowód wysłania nie będzie traktowany jako dowód odbioru.  

 
18) Nie zostaniesz zakwalifikowany do wzięcia udziału w konkursie, jeśli: 



 

a) nie wypełnisz i nie wyslesz ankiety w całości;  

b) masz poniżej 18 lat; 

c) nie przebywasz na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej wymienionych powyżej; 

d) naruszasz ustalone zasady. 

Dane osobowe 

 
19) Decydując się na wzięcie udziału w konkursie wyrażasz zgodę na na wykorzystanie i przechowywanie danych 

osobowych, przedstawionych w zgłoszeniu, jedynie przez firmę Epson lub współpracujących z nią partnerów i 

dostawców usług w celu realizacji konkursu. Polityka prywatności firmy Epson jest dostępna na stronie 

internetowej www.epson.eu natomiast polityka prywatności firmy Typeform - partnera Epsona odpowiedzialnego 

za administrację ankiety i konkursu – jest dostępna na stronie internetowej typeform 

 

20) Przyjmujesz do wiadomości, że dostarczasz dane osobowe firmie Epson, a nie portalom Twitter, LinkedIn, 

Facebook. 

 
21) Dane osobowe zebrane podczas konkursu będą przetwarzane zgodnie z lokalnymi Przepisami Prawa Ochrony 

Danych Osobowych oraz zgodnie z przyjętą przez Organizatora polityką prywatności.  

 

22) Możesz w każdej chwili zwrócić się do organizatora z prośbą o zmianę, aktualizację, doprecyzowanie lub usunięcie 

danych osobowych — w tym celu musisz wysłać wniosek na adres znajdujący się poniżej. Skutkiem może być 

jednak nie uwzględnienie Twoich danych w konkursie.  

 

23) Konkurs nie jest w żadnym wypadku sponsorowany, zatwierdzony lub administrowany przez/lub przy współpracy 

z portalami Twitter, Linedin czy Facebook.  

 

Inne 
 

 

24) Firma Epson zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany warunków konkursu i zasad tego Regulaminu bez 

uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, niepokojów społecznych lub wojskowych, siły wyższej lub w razie 

faktycznego lub przewidywanego naruszenia obowiązujących praw i przepisów bądź innego zdarzenia będącego 

poza kontrolą firmy Epson. O innych zmianach w konkursie uczestnicy zostaną poinformowani w miarę 

możliwości jak najszybciej za pośrednictwem portali Twitter, Linkedin lub Facebook.   

 

25) Ten regulamin podlega przepisom prawa kraju, w którym mieszkasz, a strony zgadzają się na poddanie się 

niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych w tym kraju. 

 

26) Z firmą Epson – organizatorem konkursu - można się skontaktować, wysyłając e-mail na adres: 

yourchoice@epson.eu 

 

 

27) Nagrody są niezbywalne i nie mają zamienników, poza tymi zapewnionymi przez Organizatora wedle jego 

uznania. Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody, w dowolnym momencie, na podobną lub o 

takiej samej bądź wyższej wartości, jeśli wyznaczona nagroda stanie się niedostępna z jakichkolwiek przyczyn. 

http://www.epson.eu/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
mailto:yourchoice@epson.eu


Organizator jest odpowiedzialny za każdą zagubioną lub skradzioną nagrodę. Zwycięzcy są odpowiedzialni za 

wszelkie opłaty podatkowe i inne koszty związane z odbiorem i/lub użyciem nagrody. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zatrzymania części nagrody i przekazania jej odpowiednim organom administracji podatkowej. 

 
Organizator: firma Epson Europe B.V., której adres korespondencyjny dotyczący tego projektu promocyjnego to: Westside, 

London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD 

 

 

 
 


