Regulamin akcji „Dobry Gracz”
I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji „Dobry Gracz”, zwanej dalej Akcją, jest agencja Galaktus PR, ul. Hetmańska 38
15-727 Białystok, NIP – 5423262804 (zwana dalej „Organizatorem”). Organizator działa na zlecenie
firmy Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, NIP – 5251917106.
1.2. Fundatorem nagród jest Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, NIP – 5251917106.
1.2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Uczestnikiem Akcji jest osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która dokonała rejestracji na
stronie internetowej http://www.dobrygracz.pl .
1.4. Biorąc udział w Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża
zgodę na jego postanowienia.
1.5. Akcja będzie polegać na zarejestrowaniu się Uczestników na stronie internetowej
http://www.dobrygracz.pl , zbieraniu punktów poprzez zdobywanie osiągnięć w wybranych grach za jej
pośrednictwem i wymienianiu punktów na Nagrody.
1.6. Nagrody, które Uczestnik może otrzymać w danym momencie za punkty, są widoczne na stronie
http://www.dobrygracz.pl w zakładce „Nagrody”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
nagród.
1.7. Akcja ma charakter bezterminowy. Organizator może zakończyć Akcję w dowolnym momencie.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać
udział w Akcji pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1. Regulaminu
jest dokonanie zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
2.3. Zgłoszenie polega na rejestracji na stronie internetowej http://www.dobrygracz.pl .
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji i zablokowania kont
Uczestników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie
obejmującym Akcję.

III. Zasady udziału w Akcji
3.1. Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
3.2. Uczestnik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane i dane jedynie swoich kont w
poszczególnych grach.
3.3. Organizator nie odpowiada za podanie błędnych lub fałszywych danych przez Uczestnika.
3.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z
Akcją.
3.4. W przypadku podejrzenia, że Uczestnik podał nieprawdziwe dane Organizator zastrzega sobie
prawo do zablokowania konta Uczestnika.
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3.5. Oszukiwanie poprzez używanie zewnętrznych aplikacji ułatwiających grę jest zabronione i skutkuje
natychmiastowym odebraniem wszystkich zgromadzonych punktów i usunięciem konta Użytkownika.
3.6. Używanie zewnętrznych skryptów wpływających na działanie strony Dobry Gracz jest zabronione i
skutkuje natychmiastowym odebraniem wszystkich zgromadzonych punktów i usunięciem konta
Użytkownika.
3.7. Aby odebrać nagrodę Uczestnik musi zebrać ilość punktów przypisaną do Nagrody i wybrać ją w
zakładce „Nagrody” na stronie http://www.dobrygracz.pl . Po wybraniu Nagrody punkty zostają odjęte
z konta Uczestnika.
3.8 Do każdej Nagrody Fundator nagród przyzna Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie
odpowiadającej 11,11% wartości wybranej nagrody, przy czym dodatkowa nagroda pieniężna zostanie
zaokrąglona do pełnego złotego. Organizator, w momencie wydania Nagrody, naliczy od łącznej wartości
Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej kwotę ̨ zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca
1991r. Kwota podatku (równa wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) zostanie pobrana przez
Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego, a tym samym dodatkowa nagroda
pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji laureata Konkursu.
3.9. Po wybraniu Nagrody nie ma możliwości zamiany jej na inną, lub otrzymania jej pieniężnej
równowartości.
3.10. W wypadku, gdy Nagroda dotrze do Uczestnika uszkodzona, Uczestnik ma prawo wymienić ją na
sprawny egzemplarz na koszt Organizatora. O uszkodzeniu Uczestnik musi poinformować Organizatora
za pomocą formularza kontaktowego na stronie http://www.dobrygracz.pl w przeciągu 14 dni od
otrzymania przesyłki. W przypadku, gdy w magazynie nie będzie już drugiego egzemplarza danej
Nagrody na wymianę, Organizator zobowiązany jest do zwrotu wydanych punktów Uczestnikowi.
3.11 Ilość Nagród dostępnych do wymiany za zgromadzone punkty jest ograniczona, zaś ich dostępność
jest określona w sekcji NAGRODY portalu Dobry Gracz.
3.12 Punkty zgromadzone w ramach Akcji nie mogą być wymieniane na inne nagrody lub przedmioty z
poza Katalogu Nagród.
3.13 W przypadku kiedy Organizator ma poważne podejrzenia odnośnie używania przez Uczestnika
oprogramowań pomocniczych, nieuczciwego podwyższania swoich statystyk, zdobywania statystyk na
dedykowanych do tego serwerach i/lub mapach, a także w przypadku każdej innej próby oszustwa i
manipulacji statystykami, Organizator ma prawo do zablokowania jego konta i odmówienia wydania
mu Nagrody.

IV. Polityka prywatności
4.1. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby przeprowadzenia Wydarzenia.
4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, przetwarzanych w ramach niniejszej Akcji jest Organizator oraz firma Megabajt Sp. z o.o., na
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zlecenie której działa Organizator. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo wglądu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego
wniosku w formie pisemnej na adres Administratora danych lub Organizatora .
4.3. Dane osobowe podane w trakcie zgłoszenia do Udziału w Akcji są traktowane jako poufne i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych.
4.4. Uczestnicy Akcji mają prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie
pisemnej na adres Organizatora.
4.5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia
udziału w Akcji.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Akcji niewłaściwego adresu,
lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
4.7. Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
4.8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.
4.9. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
4.10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.11. Po zakończeniu Akcji, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego zakończenia, wszelkie dane
Uczestników, którzy wzięli udział w Akcji, zostaną poddane anonimizacji.

V. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji, jedynie
w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanej Akcji, przy czym zmiana
taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika.
5.2. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
5.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej pod
adresem http://www.dobrygracz.pl

