Regulamin Promocji „Laleczki Hussar Angels”
§1 Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji „Laleczki Hussar Angels” jest Brand Rock sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, adres: al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 615, 04-026 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000702832, NIP 1132955222, Regon 368706597, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, kapitał
opłacony w całości (zwany dalej: „Organizatorem").
1. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg promocji.
Wszelkie roszczenia związane z akcją należy kierować wyłącznie do Organizatora
promocji.
2. Fundatorem nagród w promocji jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Waszawie,
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000620760, NIP 7010582154, Regon
36463142500000, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.
3. Udział w promocji jest nieodpłatny.
4. Promocja trwa od 10 stycznia 2018 do 28 lutego 2018 do godziny 23:59 lub do
wyczerpania zapasów gadżetów promocyjnych. W wyjątkowych sytuacjach
Organizator promocji może przedłużyć lub przerwać jej trwanie, w określonym
przez siebie zakresie, o czym poinformuje na stronie internetowej
www.hussarangels.com\laleczkihussareczki.
5. Promocja nie jest „grą losową”, „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też
„loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 z pózn.
zmianami).
6. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Uczestnicy promocji
1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a
także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn,
które mogą wziąć udział w promocji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Biorąc udział w promocji Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych
[imię, nazwisko, adres e-mail] na potrzeby promocji oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia
w obrębie fanpage'a „Hussar Angels – Pomoc na drodze” oraz strony www.hussarangels.com.

3. Przystępując do promocji Uczestnik potwierdza, że: a. akceptuje postanowienia
Regulaminu oraz wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w
celach wskazanych w Regulaminie, b. zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności
związanej z promocją.
§3 Zasady promocji
1. Aby skorzystać z promocji należy wykonać odpowiednie zadania:
a. W terminie od 10.01.2018 - 28.02.2018 pobrać z iStore lub Sklep Play i zainstalować na
swoim smartfonie aplikację „Hussar Angels”;
b. 25.01.2018 - 28.02.2018 Wypełnić formularz znajdujący się na stronie http://hussarangels.com/laleczkihussareczki/;
c. 02.02.2018 - 06.02.2018 Odpowiedzieć na pytanie umieszczone w poście promocyjnym na
portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/HUSSARAN-GELS/.
2. Każdy Uczestnik spełniający warunki zawarte w § 2 niniejszego Regulaminu, który
wykona dowolną czynność z punktu powyżej otrzyma gwarantowaną nagrodę̨ w postacie
figurki promocyjnej z logo Hussar.
3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia z każdej kategorii
opisanej w § 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, co oznacza, że może otrzymać maksymalnie 3
różne figurki promocyjne.
4. Uczestnik promocji, który spełni wymagane niniejszym Regulaminem warunki i
będzie uprawniony do otrzymania nagrody, zobowiązany jest do przesłania drogą mailową w
wiadomości prywatnej dane niezbędne do wysyłki nagrody czyli: Imię̨, Nazwisko, adres
wysyłki oraz adres e-mail i numer telefonu.
§4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
a. Figurka laleczki z logo Hussar w kolorze czerwonym – za pobranie i instalację aplikacji
„Hussar Angels”;
b. Figurka laleczki z logo Hussar w kolorze fioletowym – za wypełnienie formularza
znajdującego się̨ na stronie http://hussarangels.com/laleczkihussareczki;
c. Figurka laleczki z logo Hussar w kolorze zielonym – za wykonanie zadania umieszczonego
w poście promocyjnym na portalu Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/HUSSARANGELS/.
2. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności
do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego
Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie
na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o
nagrodzie.
3. Nagrody będą wysyłane Pocztą Polską w ciągu 30 dni, od daty zakończenia
konkursu, na wskazany przez Laureata adres.

4. Rzeczywiste kolory laleczek mogą się̨ nieznacznie różnić od kolorów
przedstawionych na zdjęciach.
§5 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]
na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy
reklamacji, lecz nie później niż do 28.02.2018r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie
będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w
terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację
w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator
może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia
podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie
pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ww. ustawie
wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, w szczególności ustalenia Laureatów i wydania
nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo
dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania
usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą
Promocją.
6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana czy przeprowadzany
przez Portal Facebook ani żaden podmiot z nimi związany.
7. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora, osoby
zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie
rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

