REGULAMIN
Promocja: Choinka od MDV
Ogólne Warunki Promocji
1. Organizatorem Promocji „Choinka od MDV” (dalej: „Promocji”) jest firma AIRCON Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Okólna 45 (dalej: „Organizator”).
2. Uczestnikami Promocji są reprezentanci firm instalacyjnych współpracujących z AIRCON Sp. z o.o.
(dalej: „Uczestnicy”).
3. Promocja obowiązuje w terminie 07-30.11.2018 r.
4. Aby wziąć udział w Promocji, należy przesłać Organizatorowi zdjęcie ze zgodą na zamieszczenie na
profilu firmowym na Facebooku (@MDV).
5. Uczestnicy Promocji otrzymają żywe drzewko świąteczne w prezencie:
a. Choinka cięta z gatunku drzew iglastych: świerk; wysokość drzewka: 1 – 1,5 m
6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie firmy AIRCON Sp. z o.o. w Markach, ul. Okólna 45 oraz
na stronie internetowej aircon.pl.
7. Regulamin wypożyczenia ekspozytora na urządzenia MDV dostępny jest w siedzibie firmy AIRCON
Sp. z o.o. w Markach, ul. Okólna 45 oraz na stronie internetowej aircon.pl.
Warunki publikacji zdjęć
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, jest przesłanie zrobionego przez siebie zdjęcia w czasie
trwania akcji na adres email: marketing@aircon.pl. Z dopiskiem adresu firmy, w której znajduje się
ekspozytor MDV.
2. Kompozycja zdjęcia jest dowolna, jednak musi prezentować ekspozytor z urządzeniami marki MDV
w biurze Uczestnika.
3. Zdjęcia zgłoszone do Promocji nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym
dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce
rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody osób uprawnionych (w tym prawami autorskimi).
4. Przesłanie zdjęcia do Organizatora jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika:
- o jego prawach autorskich do zdjęcia,
- o dobrowolnej, nieodpłatnej i bezterminowej zgodzie Uczestnika do publikacji zdjęcia przez Organizatora,
- zgodzie na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na fotografii.
5. Zdjęcia, które nie będą spełniały warunków promocji, nie zostaną zaakceptowane.
6. Uczestnicy mogą przesłać dowolną ilość zdjęć, jednak na każdy ekspozytor przypada tylko jedno
drzewko świąteczne.
7. Zdjęcia publikowane będą na profilu AIRCON Sp. z o.o. na portalu Facebook w czasie trwania
promocji.
Warunki przyznawania Nagrody
1. Każda firma może otrzymać tylko jedno drzewko świąteczne bez względu na przesłaną ilość zdjęć.
2. Wydanie Uczestnikom nagrody: drzewka świąteczne zostaną doręczone przez przedstawicieli firmy
AIRCON na adres wskazany przez Uczestnika, na koszt Organizatora w terminie 3 – 14 grudnia br.
3. Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem,
że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagród.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorami danych osobowych jest Organizator - AIRCON Sp. z o.o.
Warunki końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania
Promocji i zobowiązuje się, do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu i jego udostępnienia w siedzibie. Tak zmieniony Regulamin będzie wiążący od chwili jego udostępnia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu trwania Programu. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
4. Pytania i reklamacje dotyczące obowiązywania i realizacji Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na
adres:
AIRCON Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Okólna 45.
5. Wszelkie sprawy nieuregulowane w postanowieniach niniejszego Regulaminu będą załatwiane przez
strony polubownie.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku gdy, strony nie będą w stanie rozwiązać sporu polubownie, spór będzie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby.

