REGULAMIN AKCJI „POMAGAJ Z ADQUESTO” („AKCJA”)

1.

Organizatorem Akcji jest spółka pod firmą (nazwą): Adquesto spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61871), ul. Królowej Jadwigi 43,
KRS 0000644429, NIP 7831746444, REGON 365748750 („Adquesto” lub „Spółka”). Adres
email do kontaktu: help@adquesto.com.

2.

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Akcji,
mają znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
serwisu Adquesto” („Regulamin dla Użytkowników”).

3.

“Uczestnikami Akcji” są Użytkownicy w rozumieniu Regulaminu dla Użytkowników,
którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytanie objęte Questem wyświetlane
w Serwisie Wydawcy.

4.

Beneficjentem Akcji jest Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000396361)
(„Fundacja Siepomaga”), posiadająca status organizacji pożytku publicznego.

5.

Przedmiotem Akcji jest przekazywanie przez Adquesto na rzecz Fundacji Siepomaga
darowizn w wysokości 1 grosz z tytułu udzielenia przez Uczestnika Akcji prawidłowej
odpowiedzi na objęte Questem pytanie, jednakże nie więcej niż kwota wskazana na
stronie internetowej
www.siepomaga.pl/adquesto na dobę („Limit dzienny”).
Adquesto może dowolnie zmieniać Limit dzienny. O przeznaczeniu darowizn
na konkretne cele decyduje Fundacja Siepomaga.

6.

Akcja trwać będzie od dnia 17.09.2018 r. do czasu jej odwołania przez Adquesto, o czym
Adquesto poinformuje Uczestników Akcji poprzez zamieszczenie odpowiedniego
komunikatu w Serwisie oraz na stronie internetowej www.siepomaga.pl/adquesto.

7.

Przystąpienie przez daną osobę do Akcji, w szczególności udzielenie prawidłowej
odpowiedzi na objęte Questem pytanie, oznacza akceptację Regulaminu Akcji. W treści
każdego Questu znajduje się link do url www.siepomaga.pl/adquesto, gdzie dostępny
jest aktualny Regulamin Akcji.

8.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji, stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu dla Użytkowników. W pozostałym zakresie stosuje się
przepisy prawa polskiego.

9.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji prosimy kierować na adres email:
help@adquesto.com lub drogą pocztową na adres siedziby Adquesto, w terminie 14 dni
od daty wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji. Adquesto rozpatruje
reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Adquesto jest administratorem danych osobowych wyłącznie tych Uczestników Akcji,
którzy skutecznie zarejestrowali się w Serwisie.
11. Adquesto jest uprawniona do dokonywania zmian Regulaminu Akcji. O wszelkich
zmianach Regulaminu Akcji Adquesto poinformuje Uczestników Akcji poprzez
zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie oraz na stronie internetowej
www.siepomaga.pl/adquesto.

12. Regulamin Akcji jest dostępny tutaj oraz na stronie www.siepomaga.pl/adquesto.
Uczestnicy Akcji mają możliwość jego nieodpłatnego pobrania.

