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Warunki korzystania z usług  
Doceniając zainteresowanie klientów urządzeniami TriTec, Surpass, SAXS oraz produktami Atomic Force 
Microscopy, firma Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria (nazywana dalej “Anton 
Paar”) ufundowała nagrody w formie komputerów typu notebook. Rejestracja w kampanii dostępna jest tylko 
w krajach, w których firma Anton Paar jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela 
(https://www.anton-paar.com/corp-en/about-us/company/) oraz wymaga wyrażenia zgody na poniższe 
warunki handlowe.  

Do wyczerpania zapasów, udział w kampanii wymaga zarejestrowania się pod adresem https://www.anton-
paar.com/surface-characterization. Jedynym istotnym czynnikiem jest moment odebrania formularza 
zgłoszeniowego przez firmę Anton Paar. Odpowiedni dystrybutor firmy Anton Paar skontaktuje się z 
uczestnikiem korzystając z przesłanych danych kontaktowych w celu ustalenia terminu spotkania. Uczestnik 
ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie prawidłowych danych adresowych w formularzu. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością poinformowania uczestnika. Notebookatnik zostanie 
przekazany wyłącznie przez przedstawiciela handlowego firmy Anton Paar w trakcie umówionego spotkania. 
Przekazanie drogą pocztową nie jest możliwe. Decyzja firmy Anton Paar jest ostateczna i nie podlega 
dalszej korespondencji. Jakiekolwiek postępowanie sądowe jest wykluczone. Pracownicy grupy Anton Paar 
oraz członkowie ich rodzin nie są upoważnieni do wzięcia udziału w konkursie. Dotyczy to także osób nie 
posiadających odpowiednich uprawnień. Wyrażając zgodę na uczestnictwo, każdy z uczestników deklaruje, 
że i) jest uprawniony do wzięcia udziału oraz ii) potwierdza zapoznanie się i zrozumienie poniższych 
warunków handlowych oraz deklaruje stosowanie się do ich treści.  

Firma Anton Paar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z przekazania przez uczestników 
oraz/lub osoby trzecie nieprawdziwych informacji związanych z tą kampanią. Firma Anton Paar nie 
gwarantuje prawidłowości i kompletności odnośników oraz/lub referencji wykorzystywanych w ramach 
kampanii. Firma Anton Paar nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z zaniedbaniem, powodującym 
obrażenia ciała osób, szkody materialne, utratę możliwości, bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub 
skutkujące szkody wynikające z prowadzenia tej kampanii. Dotyczy to także między innymi i) wszelkich 
trudności technicznych lub awarii urządzenia; ii) kradzieży, nieuprawnionego dostępu lub udziału osób 
trzecich; iii) roszczenia związane ze spóźnieniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub nieprawidłowym 
zaadresowaniem (przed i po potwierdzeniu odbioru przez firmę Anton Paar) ze względu na powody leżące 
poza zakresem odpowiedzialności firmy Anton Paar lub iv) z obowiązkami podatkowymi, jeżeli nie 
zamieszczono innych, szczegółowych zapisów.  

Firma Anton Paar zastrzega prawo do zmiany i aktualizacji poniższych warunków w dowolnym momencie, 
bez konieczności informowania lub publikowania zmian na tej stronie internetowej. Poniższe warunki 
podlegają jurysdykcji sądów znajdujących się w Austrii z wyłączeniem istniejących w nim przepisów prawa 
kolizyjnego. Strony deklarują, że sprawy rozstrzygać będzie sąd w Graz, w Austrii.  

 

Dane uczestnika  
Uczestnik niniejszej kampanii ma obowiązek przekazania danych osobowych za pośrednictwem formularza 
rejestracji. Firma Anton Paar może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać podane informacje w celu 
wykonania kampanii oraz w celach marketingowych i analitycznych, realizowanych przez grupę Anton Paar. 
Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na takie wykorzystanie danych. Uczestnicy wyrażają zgodę na 
otrzymywanie z firmy Anton Paar korespondencji mejlowej w podanym powyżej celu. Korespondencja 
kierowana będzie na podany adres e-mail.  

Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na uczestnictwo w kampanii oraz na przechowywanie i 
wykorzystywanie danych w sposób opisany w niniejszej klauzuli. Cofnięcie zgody skieruj na adres 
web@anton-paar.com. Po otrzymaniu cofnięcia zgody, odpowiednie dane użytkownika zostaną natychmiast 
usunięte i notatniki nie będą już przesyłane do danego użytkownika.  
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