Loteria firmy EVVA – warunki uczestnictwa
1. Organizatorem loterii jest spółka EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstrasse 59-65, 1120 Wiedeń
(„EVVA”). Udział uczestnika w loterii oznacza jego zgodę na poniższe warunki uczestnictwa i ustalenia z zakresu
ochrony danych, a także oznacza potwierdzenie, że uczestnik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki i ustalenia oraz
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Udział w loterii jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Uprawnione do udziału w loterii są wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Pracownicy firmy EVVA i
przedsiębiorstwa powiązane oraz ich krewni są wykluczeni z udziału w loterii. Nagród nie można przenieść na osoby
trzecie.
4. Przebieg loterii i prawo do nagrody: Wśród wszystkich, którzy do dnia 31.07.2019 odbędą rozmowę z doradcą
firmy EVVA, rozlosujemy weekendowy pobyt (2 noce od piątku do niedzieli) dla 2 osób w Wiedniu. Kolejnym
warunkiem udziału w loterii jest przysłanie nam kodu, znajdującego się na otrzymanym przez Państwa kluczu firmy
EVVA. Kod można wpisać na karcie zwrotnej, którą po kompletnym wypełnieniu należy wysłać do nas na znajdujący
się na niej adres. Alternatywnie kod można wprowadzić w przeznaczonym do tego okienku na stronie internetowej.
Nagroda obejmuje przelot i hotel w Wiedniu oraz bezpłatne zwiedzanie zakładu produkcyjnego firmy EVVA w
siedzibie głównej w Wiedniu dla 2 osób. Pobyt należy zrealizować w ciągu roku, do dnia 31.07.2020. Po tym terminie
prawo do nagrody przepada. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez generator losowy.
5. Powiadomienie zwycięzców: Zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie pocztą elektroniczną na podany przez
siebie adres e-mail. Jeśli przekazane dane kontaktowe (np. adres pocztowy lub adres e-mail) okażą się
nieprawidłowe, organizator nie będzie zobowiązany do wyszukania właściwego adresu. Straty wynikające z podania
nieprawidłowych danych kontaktowych obciążają uczestnika.
6. Przekazanie nagród: Zwycięzcy są zobowiązani do potwierdzenia przyjęcia nagrody w ciągu 30 dni od
poinformowania ich o wygranej przez firmę EVVA. Zwycięzca, który nie potwierdzi przyjęcia nagrody w ciągu tego
czasu, traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy. Pobyt w Wiedniu
należy zrealizować w ciągu roku, do dnia 31.07.2020.
7. Ochrona danych: Dane osobowe, przekazane nam przez uczestników w związku z udziałem w loterii, są
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji loterii. W pozostałym zakresie – z wyjątkiem publikacji – nie
przekazujemy ich podmiotom trzecim (chyba że jest to bezpośrednio niezbędne do przeprowadzenia loterii) ani nie
wykorzystujemy ich bez zgody uczestnika do celów reklamowych. Uczestnik wyraża zgodę na publikację podanych
przez niego informacji o osobie (imię, nazwisko, miejscowość) w związku z loterią i ogłoszeniem jej oficjalnego
wyniku, wraz ze zdjęciem, na stronach internetowych evva.com. Uczestnik może odwołać zgodę na publikację swoich
danych osobowych jeszcze w czasie trwania loterii lub po jej zakończeniu. Szczegółowe informacje na temat ochrony
danych są w każdej chwili dostępne w polityce prywatności firmy EVVA na stronie www.evva.com.
8. Anulowanie loterii: Firma EVVA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa bez oddzielnego
powiadomienia oraz do anulowania lub zakończenia loterii w dowolnym momencie, bez wcześniejszej zapowiedzi i
bez podania przyczyn. Firma EVVA skorzysta z tego prawa szczególnie wówczas, gdy z przyczyn technicznych lub
prawnych nie będzie możliwe prawidłowe przeprowadzenie loterii.
9. Droga sądowa i odpowiedzialność: Realizacja nagrody w formie gotówki lub rekompensata w formie innej wartości
rzeczowej jest niemożliwa. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone, w szczególności nie istnieje
prawne roszczenie o udział w loterii. Obowiązuje prawo austriackie.

10. Firma EVVA nie odpowiada za szkody powstałe w związku z loterią, chyba że są to szkody spowodowane przez
firmę EVVA umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa. Powyższe stosuje się do wszystkich rodzajów szkód, w tym
szkód powstałych w wyniku błędów, opóźnień lub przerw we wprowadzaniu, gromadzeniu, przesyłaniu lub
zapisywaniu danych, których przyczyny leżą w obcych sieciach danych, w szczególności w internecie lub sieci www, w
obcych liniach telefonicznych lub w sprzęcie albo oprogramowaniu, używanym przez uczestników loterii bądź
podmioty trzecie. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadkach, w których
odpowiedzialność jest obligatoryjna, np. w razie winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, narażenia na utratę życia,
uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia lub w przypadku niedotrzymania istotnych warunków umowy.

Zgoda na wykorzystywanie danych / loteria EVVA
Jako czołowe przedsiębiorstwo w branży zabezpieczeń dbamy także o bezpieczeństwo Twoich danych i przykładamy
dużą wagę do zgodności z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Abyśmy nadal mogli Cię informować o
aktualnościach z firmy EVVA,
bieżących promocjach,
ważnych wskazówkach dotyczących naszych produktów,
prosimy o sprawdzenie prawidłowości swoich danych oraz o zaznaczenie opcji pozwolenia na kontaktowanie się z
Tobą.
IMIĘ I NAZWISKO:
FIRMA:
ADRES:
TEL.:
FAKS:
EMAIL:
 Potwierdzam prawidłowość moich danych.
 Zgadzam się, aby podane przeze mnie dane były zapisywane i przetwarzane przez grupę przedsiębiorstw
EVVA z centralą pod adresem: EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstraße 59-65, 1120 Wiedeń,
do celów informacyjnych i reklamowych.
 Zgadzam się na przysyłanie mi pocztą elektroniczną informacji, biuletynów i materiałów reklamowych
grupy przedsiębiorstw EVVA.
 Zgadzam się na przysyłanie mi pocztą tradycyjną informacji, biuletynów i materiałów reklamowych grupy
przedsiębiorstw EVVA.
 Zgadzam się na telefoniczne przekazywanie mi informacji, biuletynów i materiałów reklamowych grupy
przedsiębiorstw EVVA.
Nie chcesz już otrzymywać informacji? Oczywiście w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę i w ten sposób
zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego oraz materiałów reklamowych. Możesz także sprostować
zapisane przez nas informacje, zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zgłosić sprzeciw wobec
przetwarzania. W tym celu wyślij nam wiadomość na adres: datenschutz@evva.com lub, jeśli to niemożliwe,
skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: +43 (1) 811-65 – 0.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy z zakresu ochrony danych lub w inny sposób narusza Twoje
prawa z zakresu ochrony danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli nie
przyniesie to rozwiązania, możesz się zwrócić do organu nadzorującego. W tym zakresie właściwy jest urząd ds.
ochrony danych w Austrii.
Inspektor ochrony danych:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3, 1060 Wien
E-mail: evva@datenschutzbeauftragter.at

Właściwy urząd:
Austriacki urząd ds. ochrony danych
Wickenburggasse 8, 1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

