
Regulamin promocji „.EUropa i Domeny.tv - najlepsi partnerzy w biznesie” 
 
Organizator 
 
1. Organizatorem promocji jest MSERWIS Sp. z o.o. sp. k. („Organizator”) z siedzibą we 
Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, operator serwisu Domeny.tv. 
2. Promocja „.EUropa i Domeny.tv - najlepsi partnerzy w biznesie” („Promocja”) 
organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin. 
3. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. 
 
Czas trwania promocji 
 
1. Promocja trwa od 1 czerwca 2018 do dnia 15 lipca 2018 roku włącznie lub do momentu 
wyczerpania puli Kuponów Rabatowych. 
 
Warunki uczestnictwa 
 
1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci Organizatora, zamieszkali na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dniu rozpoczęcia Promocji posiadają ukończone 18 lat 
oraz którzy w czasie trwania Promocji spełnią warunki określone poniżej. 
2. W Promocji nie mogą brać udziału Klienci Organizatora będący jednocześnie 
pracownikami Organizatora. 
 
Zasady Promocji 
 
1. Warunkami koniecznymi do uczestnictwa w Promocji są łącznie: 
a) Zamówienie rejestracji min. jednej domeny z rozszerzeniem .eu w trakcie trwania 
Promocji w serwisie Domeny.tv, należącym do Organizatora, w cenie zgodnej z cennikiem 
Operatora. 
b) Dokonanie całkowitej zapłaty za zamówioną usługę. 
c) Wzięcie udziału w quizie dotyczącym wiedzy o rynkach europejskich, który będzie 
dostępny w czasie trwania Promocji na stronie: https://www.domeny.tv/quiz-eu. 
2. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik zbiera punkty: 10 punktów za każdą 
zarejestrowaną domenę .eu, 5 punktów za poprawną odpowiedź na główne pytanie w quizie 
oraz 2 punkty za poprawną odpowiedź na pytanie pomocnicze. 
3. Każdy Uczestnik może wykonać quiz tylko jeden raz. Po wykonaniu quizu, Uczestnik 
może kontynuować rejestrację domen .eu w czasie trwania Promocji, aby zdobyć dodatkowe 
punkty. 
4. Promocja polega na możliwości uzyskania Kuponu Rabatowego na zakup zestawu 
promocyjnego w postaci: leżaka, kubka termicznego, plecaka oraz frisbee z logo firmy. 
Zawartość zestawu różni się w zależności od ilości zdobytych punktów za rejestrację domen 
i wykonanie quizu. 
5. Kupony Rabatowe posiadają unikalne numery, nominał oraz datę wydania i ważności i 
będą wydawane do momentu wyczerpania ich puli. 



6. Uczestnik może zrealizować Kupon Rabatowy w terminie sześciu miesięcy od daty jego 
otrzymania w siedzibie Organizatora we Wrocławiu, pod adresem wskazanym przez 
Organizatora na wydanym Kuponie Rabatowym. 
7. Kupon Rabatowy uprawnia Uczestnika do zakupu u Organizatora z jego oferty handlowej 
zestawu promocyjnego za cenę promocyjną w wysokości 1,00 zł. Zawartość zestawu w 
zależności od miejsca w końcowym rankingu jest następująca: 

● miejsca 1-10:   leżak, plecak ze sznurkiem, frisbee o wartości rynkowej 99,50 zł,  
● miejsca 11-30: kubek termiczny, plecak ze sznurkiem, frisbee o wartości rynkowej 

97,20 zł,  
● miejsca 31-40: plecak ze sznurkiem, frisbee, o wartości rynkowej 21,50 zł.  

8. W przypadku posiadania przez Uczestników takiej samej liczby punktów, pod uwagę 
brana będzie kolejność przystąpienia do Promocji. 
9. Organizator Promocji ma prawo wykluczyć Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania 
przez niego przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub 
innego naruszenia praw lub interesów Organizatora. 
10. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie 
pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać 
dokładne dane personalne Uczestnika oraz podstawę reklamacji. 
 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
 
1. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji 
w zakresie i w celach związanych z Promocją zgodnie z prawem.  
2. Wzięcie udziału w quizie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie zasad 
Promocji oraz na zamieszczenie imienia oraz miejscowości zamieszkania na stronie 
www.domeny.tv/quiz-eu w komunikacie o rozstrzygnięciu Promocji oraz na przekazanie 
nagrody. Uczestnik może złożyć prośbę o nie umieszczanie jego danych na liście 
zwycięzców. 
3. Uczestnicy Promocji akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali 
poinformowani o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu i poprawiania danych 
oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. 
 
Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy poprzez udział w promocji, wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich 
danych osobowych w celach marketingowych. Celem zbierania danych jest 
przeprowadzenie niniejszej Promocji. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w Promocji. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych 
osobowych i wykorzystanie na potrzeby niniejszej Promocji. 
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora Promocji. 
3. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 
zawarte w niniejszym regulaminie. 
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
postanowienia „Regulaminu Świadczenia Usług w serwisie Domeny.tv” oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 


