Regulamin konkursu ’’DEVI 75 – Celebrate with us!’’ (’’DEVI 75 – Świętuj z
nami!’’)
1. ORGANIZATOR
Nazwa oraz znak towarowy „DEVI” są własnością Danfoss A/S. Wszelkie kwestie
prawne dotyczące konkursu “DEVI 75-Celebrate with us!” („Konkurs”), zgodnie z
informacją zawartą w niniejszym regulaminie, podlegają jurysdykcji właściwej dla
firmy Danfoss A/S zlokalizowanej przy Nordborgvej 8, 6430 Nordborg, Dania
(“Danfoss”).
Organizatorem konkursu jest Danfoss.
2. Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs przeznaczony jest dla profesjonalnych instalatorów DEVI („Instalatorzy
DEVI”) powyżej 18. roku życia, którzy mieszkają na terenie jednego z
następujących krajów: Australii, Austrii, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Chin,
Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Irlandii,
Kazachstanu, Łotwy, Litwy, Nowej Zelandii, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii,
Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii,
Szwecji, Turcji, ZEA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.
Instalatorzy DEVI mogą wziąć udział w konkursie, wysyłając panoramiczne
zdjęcia (więcej informacji poniżej).
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Aby wziąć
udział w konkursie, uczestnik musi posiadać konto na portalu Facebook, zamieścić
na nim samodzielnie wykonane zdjęcie panoramiczne oraz wyrazić zgodę na
wykorzystanie tych zdjęć przez Danfoss do celów promocyjnych związanych z 75.
rocznicą istnienia DEVI.
Zdęcia panoramiczne można wykonać przy użyciu smartfona, korzystając z trybu
PANO lub PANORAMIC.
Zdjęcie konkursowe musi przedstawiać instalatora DEVI i liczbę „75” (może ona
na przykład oznaczać numer domu, być umieszczona na balonie, marynarce lub w
innym, dowolnym miejscu).
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Danfoss Group oraz ich najbliższa
rodzina, a także autoryzowani dystrybutorzy DEVI.
3. Jak wziąć udział w konkursie?
Konkurs trwa od 18 września do 19 listopada 2017 roku („Czas trwania”). W
Czasie trwania konkursu uczestnik, czyli Instalator DEVI, musi umieścić na osi
czasu na Facebooku (https://www.facebook.com/DEVIheating/) samodzielne
wykonane zdjęcie panoramiczne
przy użyciu hasztagów:
 #DEVI75
 #panoramic
 #Poland
Danfoss ma prawo w dowolny sposób wykorzystywać zdjęcia uczestników do
celów promocyjnych związanych z 75. rocznicą istnienia DEVI.

4. Nagrody i wybór zwycięzców:
Raz w tygodniu w Czasie trwania konkursu Danfoss będzie wybierał spośród
instalatorów DEVI, którzy zgłosili zdjęcie do Konkursu, 3 zwycięzców. Danfoss
wybiera zwycięzców według własnego uznania w oparciu o poniżej przedstawione
kryteria, a zwycięskie zdjęcie będzie ponownie zamieszczone na Facebooku DEVI,
np.:
 #DEVI75
 #panoramic
 #Poland
Cotygodniową nagrodą jest termostat DEVIreg™ Smart. Co tydzień wybieranych
będzie 3 zwycięzców. Łącznie uczestnikom przekazanych zostanie 27 nagród (9
tygodni x 3 sztuki DEVIreg™ Smart).
Zwycięzcy będą wybierani przez komisję składającą się z 3 osób, będących
pracownikami Danfoss A/S. Kryterium wyboru zwycięzców będzie oryginalność,
kreatywność oraz atrakcyjność zdjęcia.
Uczestnik może wykorzystać więcej, niż jedno zdjęcie, ale nagrodę otrzyma tylko
raz.
Co tydzień, na stronie DEVI na Facebooku, ogłaszani będą zwycięzcy konkursu.
Otrzymają oni również powiadomienia za pośrednictwem Facebooka.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator zobowiązuje się, że będzie chronił dane osobowe oraz że nie będzie
przetwarzał, wykorzystywał oraz przekazywał osobom trzecim tego rodzaju
danych bez wyraźnej zgody uczestnika konkursu. Dane osobowe będą właściwie
chronione oraz wykorzystywane przez Danfoss A/S zgodnie z prawem i jedynie w
tym celu, dla którego zostały pozyskane.Biorąc udział w konkursie, uczestnik
wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy kraju, w
którym mieszka.
6. Prawo
Konkurs oraz regulamin podlegają przepisom prawa duńskiego oraz wyłącznej
jurysdykcji sądów duńskich.
Danfoss zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w każdej chwili.
Facebook nie jest organizatorem, sponsorem, nie wspiera konkursu, ani nie jest
administratorem i nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, w tym bez
ograniczeń, za jego realizację.
7. Podatki
Organy podatkowe mogą wystąpić do Danfoss z prośbą o przekazanie informacji
dotyczących tożsamości uczestników oraz wartości pieniężnej otrzymanych
produktów. Nagrody, w zależności od krajowych przepisów podatkowych, mogą
podlegać opodatkowaniu. Zwycięzcy są zobowiązani do zapłaty podatku od
towarów i usług zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Danfoss nie
ponosi odpowiedzialności za uczestników otrzymujących nagrody i nie ma
obowiązku zgłaszania wspomnianych nagród organom podatkowym, a firma
instalacyjna oraz uczestnicy konkursu zrzekają się wszelkich roszczeń pod
adresem Danfoss w tej kwestii.

8. Skargi
Skargi dotyczące wykorzystywania danych należy kierować do Danfoss A/S
oraz/lub Duńskiej Agencji Ochrony Danych, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhaga,
Dania.

