Załącznik nr 2
do Regulamin Konkursu „O!błędne Dyktando” z dnia 19.08.2019 – Aplikacja i Strona Konkursowa

1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz Strony Konkursowej, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów
należą do Organizatora, bądź przysługuje mu uprawnienie do ich wykorzystywania, zaś korzystanie z nich przez osoby
trzecie może następować wyłącznie w sposób literalnie określony w Regulaminie lub za zgodą Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Konkursowej oraz w Aplikacji treści reklamowych
dotyczących towarów i usług oferowanych przez Organizatora, Sponsora lub Koordynatora lub osoby trzecie, z którymi Organizator, Sponsor lub Koordynator pozostają w stosunku prawnym, w formach stosowanych powszechnie
w sieci Internet i w Aplikacjach.
3. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w kod Strony Konkursowej i/lub Aplikacji.
4. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji w przypadku ewidentnego błędnego działania Aplikacji, które powodowałoby
lub mogłoby powodować jakiekolwiek zniekształcenie poprawności kalkulacji Wyników, lub które umożliwiałoby
Uczestnikowi uprzedni podgląd poprawnego rozwiązania Dyktanda lub Quizy, lub które powodowałoby możliwość
powtórzenia wyniku losowania, o którym mowa w pkt. VI ust. 7 Regulaminu.
5. Zabronione jest wykorzystywanie Aplikacji i/lub Strony Konkursowej do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
6. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji i/lub Strony Konkursowej wyłącznie na własny prywatny użytek, w szczególności nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Aplikacji i/lub Strony Konkursowej w związku
z prowadzeniem przez Uczestnika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Organizatora, Sponsora lub Koordynatora.
7. Organizator wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem

treści

zawartych

na

Stronie Konkursowej

i

w

ramach

Aplikacji.

W przypadku zastosowania przez Organizatora powyższych zabezpieczeń, Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać
od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń.
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe na urządzeniach mobilnych z systemem

operacyjnym w wersji Android od 5.0 i IOS 7.0, a Strony Konkursowej z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek
internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny Urządzenia, umożliwi pełne i skuteczne korzystanie z Aplikacji dla celów
uczestnictwa w Konkursie.
9. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną

wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W
szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

www.oblednedyktando.pl
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