1. Postanowienia ogólne
1. Organizator - Logintrans Sp. z o.o. z/s w Wysokiej (52-200 Wrocław 65), przy ul.
Chabrowej 4, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162430,
kapitał zakładowy w wysokości 66.500, 00 zł w pełni opłacony, NIP 894-27-64-658,
REGON 932920615.
2. Konkurs promocyjny usługi SMS - konkurs organizowany przez Logintrans Sp. z o.o.
Za pośrednictwem strony www.przekaz-wiadomosc.pl
3. Runda - tygodniowy odcinek czasu w którym uczestnicy biorą udział w konkursie.
2. Uczestnicy:
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik systemu Trans.eu
2. Do Konkursu można zgłosić się poprzez:
1. stronę www.przekaz-wiadomosc.pl
2. podając do formularza swój numer TransID otrzymany podczas rejestracji w
systemie.
3. Konkurs
1. Konkurs rozpoczyna się 21.06 i trwa do 18.07
2. Na konkurs składają się 4 rundy (21.06- 27.06, 28.06- 04.07, 05.07- 11.07, 12.0718.07).
3. Każdego tygodnia trwania konkursu użytkownicy walczą o nagrody rzeczowe i pakiet
sms.
4. Zasady konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest wygenerowanie linka na stronie www.przekaz-wiadomosc.pl
na podstawie podanego numeru TransID oraz rozesłanie go do innych użytkowników
sieci Internet.
2. Każdego tygodnia wybierani są zwycięzcy na podstawie ilości odwiedzin strony
www.przekaz-wiadomosc.pl z wygenerowanego linka.
3. W konkursie wygrywa 5 osób każdego tygodnia.
4. Wynik końcowy ustalany jest w oparciu o liczbę unikalnych wejść na stronę
www.przekaz-wiadomosc.pl
5. Zwycięzcy wyłonieni na koniec każdego tygodnia trwania konkursu nie mogą ubiegać
się o nagrody przewidziane w dalszych jego etapach.
6. Wygrana w postaci pakietu 100 smsów przysługuje tylko abonentom Systemu Trans.
5. Wyniki
1. Wyniki są publikowane 24 godziny po zakończeniu rundy.
2. W konkursie wygrywa 5 osób, które osiągnęły najlepszy wynik.
3. Za zajęcie pierwszych 5 miejsc w konkursie Organizator przyznaje nagrody:
1. 1 miejsce: Telefon NOKIA Lumia 920 oraz pakiet 100 smsów do zrealizowania w
ramach systemu Trans wraz z przydzielonym do konta numerem.
2. 2 miejsce: pakiet 100 smsów do zrealizowania w ramach systemu Trans wraz z
przydzielonym do konta numerem.
3. 3 miejsce: pakiet 100 smsów do zrealizowania w ramach systemu Trans wraz z
przydzielonym do konta numerem.
4. 4 miejsce: pakiet 100 smsów do zrealizowania w ramach systemu Trans wraz z
przydzielonym do konta numerem.
5. 5 miejsce: 100 smsów do zrealizowania w ramach systemu Trans wraz z
przydzielonym do konta numerem.
4. Za odprowadzenie należnego podatku od nagród do właściwego Urzędu Skarbowego

odpowiada zwycięzca konkursu.
5. W wypadku, w którym okazałoby się, iż zwycięzca danej Nagrody powinien zostać lub
został wyłączony z udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, Organizator może
wedle swego uznania zadecydować o nieprzyznaniu tej Nagrody lub o przyznaniu jej
innemu uczestnikowi konkursu, bez jakichkolwiek roszczeń zwycięzcy nagrody z tego
tytułu.
6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu
skontaktować się ze zwycięzcą w ciągu 14 dni roboczych od wytypowania ogłoszenia
wyników Turnieju, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody lub
przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu, wedle uznania Organizatora.
6. Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych w Konkursie promocyjnym usługi SMS jest
Organizator - Logintrans Sp. z o.o. z/s w Wysokiej (52-200 Wrocław 65), przy ul.
Chabrowej 4.
2. Organizator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed
dostępem osób nieupoważnionych. Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym
Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo
wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych w formularzu
rejestracyjnym jest zgoda Uczestnika.
4. Dane są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu umożliwienia
Uczestnikom udziału w Konkursie, a w szczególności: ich identyfikacji pomiędzy sobą,
gromadzenia danych na Koncie danego Uczestnika, kontaktowania się Organizatora z
Uczestnikiem oraz publikowania informacji o Wynikach.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych w Serwisie Trans w zakresie
promocji konkursu promocyjnego usługi SMS oraz publikacji wyników konkursu.
7. Odpowiedzialność
1. Wszystkie opracowania, treści zawarte w Konkursie promocyjnym usługi SMS mają
wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 Kodeksu cywilnego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez
Uczestników. Treści umieszczane przez Uczestników nie są poglądami i opiniami
Organizatora. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź
usunięcia treści naruszających Regulamin Giełdy Trans.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie Oprogramowania konkursu
promocyjnego usługi SMS. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest jedynie do
winy umyślnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
1. okresowe wyłączenie systemu komunikatora oraz dostępu do usługi SMS,
2. utratę wszystkich danych Uczestników znajdujących się na serwerach Organizatora.
8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie Prawa Własności intelektualnej do Konkursu promocyjnego usługi SMS i
Serwisu Trans przysługują Organizatorowi. Korzystanie z usługi SMS i Serwisu Trans
na podstawie Regulaminu oraz odrębnej Umowy Licencyjnej, nie skutkuje w żadnym
zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek Praw Własności intelektualnej
do usługi SMS i oprogramowania Serwisu Trans. Zabronione jest naruszanie w
jakikolwiek sposób Praw Własności intelektualnej do Konkursu promocyjnego usługi
SMS i oprogramowania Serwisu Trans, w szczególności:

2.
3.
4.
5.

1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób
Konkursu promocyjnego usługi SMS i oprogramowania Trans lub jego części, a
także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody
Organizatora;
2. korzystanie z Konkursu promocyjnego usługi SMS i Oprogramowania Trans w
sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami;
3. niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych,
tekstowych i graficznych Serwisu i Oprogramowania Trans lub zakłócanie systemu
informatycznego Organizatora w inny sposób;
4. pobieranie zawartości części lub całości Oprogramowania i Serwisu Trans, w
szczególności Baz Danych Użytkowników i wtórne ich wykorzystywanie w całości
lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez
Organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu
na stronie www.przekaz-wiadomosc.pl
Zalogowanie dokonane po ogłoszeniu zmiany Regulaminu stanowi bezwarunkową
akceptację nowej treści Regulaminu przez Uczestnika.
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien
powstrzymać się od zalogowania do Konkursu promocyjnego usługi SMS i
niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji celem zablokowania konta.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
postanowienia Regulaminu Konkursu promocyjnego usługi SMS i Regulaminu Systemu
Trans (www.trans.eu/pl/regulamin.html)

