
REGULAMIN KONKURSU 2020

I. Postanowienia ogólne

  1.Niniejszy Regulamin Konkursu „LUKSUSOWY WYJAZD W ALPY Z HEAD!” zwany dalej „Konkursem”, określa zasady, mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w
     Konkursie.
  2.Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest HEAD Sport, GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria, zwana dalej „Organizatorem”
  3.Partnerem Konkursu jest Gradonna ****s Mountain Resort Châlets & Hotel, Gradonna 1, 9981 Kals am Großglockner, Tel. +43 / 4876 / 82 000, E-Mail: 
     info@gradonna.at, zwany dalej „Partnerem”
  4.Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
     roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
  5.Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  6.Celem konkursu jest promocja sprzętu marki HEAD oraz resortu Gradonna Mountain Resort.
  7.Konkurs jest zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

II. Uczestnicy Konkursu

  1.Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 
     Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonają czynności opisanych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
  2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera ani członkowie ich najbliższej rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: 
     wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  

III.  PRZEDMIOT KONKURSU

  1.Do udziału w Konkursie, w okresie jego trwania, uprawnia nabycie produktów narciarskich i snowboardowych marki HEAD z dowolnej kolekcji zimowej (nart, desek 
     snowboardowych, wiązań narciarskich i snowboardowych, butów narciarskich i snowboardowych, kasków, gogli, ochraniaczy, kijów, toreb narciarskich, odzieży 
     narciarskiej) za minimum 1 000 zł brutto, zwanych dalej Produktem Konkursowym. Na łączną kwotę 1 000 zł brutto może składać się kilka produktów marki HEAD 
     widocznych na jednym paragonie.
  2.Nabycie musi zostać dokonane w sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych na stronie https://www.head.com/pl_PL/store-locator#ski
  3.Dowód nabycia Produktu Konkursowego stanowi czytelny oryginał paragonu fiskalnego lub faktury.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony
     w rozdziale IV, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU

  1.Konkurs trwa od 15 grudnia 2020 roku do dnia 15 lutego 2021 roku.
  2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 lutego 2021 roku.
 

V. OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

  1.Konkurs odbywa się za pośrednictwem dedykowanej do tego celu Strony Internetowej (head.com/konkurs).
  2.Dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zarejestruje się w Serwisie, podając w tym celu wymagane przez Organizatora dane: imię, nazwisko, adres e-mail, 
     numer telefonu, zdjęcie paragonu oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin.
  3.Niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie w tym 
     publikację danych
     w związku z wygraniem Konkursu oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu - poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Serwisie.
  4.Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo.
  5.Nabycie jednego Produktu Konkursowego upoważnia Uczestnika Konkursu do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik dokona zgłoszenia do 
     Konkursu za pomocą jednego paragonu więcej niż jeden raz, wszystkiego jego zgłoszenia zostaną wykluczone.
  6.Data dowodu zakupu Produktu Konkursowego (czyli data zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym lub fakturze) musi mieścić się w czasie trwania konkursu 
     określonym w rozdziale IV.
  7.Uczestnicy niespełniający wymogów określonych w Regulaminie Konkursu nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie.
  8.Uczestnik Konkursu może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń o ile każde ze zgłoszeń spełniać będzie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w 
     Regulaminie.
 

VI. MECHANIZM KONKURSU

  1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursu jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie, w tym:
     A.nabycie w czasie trwania Konkursu Produktu Konkursowego,
     B.zachowanie dowodu nabycia Produktu Konkursowego, potwierdzającego transakcję zakupu Produktu Konkursowego,
     C.zarejestrowanie się na stronie internetowej, head.com/konkurs
     D.przesłanie poprzez stronę internetową zdjęcia dowodu nabycia Produktu Konkursowego, którym mowa w ust. b
  2.Wykonanie czynności opisanych w powyższym ustępie nr 1 w czasie trwania Konkursu, jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Konkursu, a ich spełnienie 
     jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w Konkursie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i uzyskanie statusu Uczestnika.
  3.Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom w następujący sposób:
     I miejsce – osoba, która jako 347 z kolei zgłosi się do konkursu.
     II miejsce – osoba, która 258 z kolei zgłosi się do konkursu.
     III miejsce – osoba, która 167 z kolei zgłosi się do konkursu.
     IV miejsce – osoba, która 83 z kolei zgłosi się do konkursu.
     V miejsce – osoba, która jako 24 z kolei zgłosi się do konkursu.
  4.Jeżeli liczba uczestników, którzy zgłoszą się do Konkursu będzie mniejsza niż którakolwiek ze wskazanych w punkcie 3, wyliczenie kontynuowane będzie od początku 
     od pierwszej osoby.
  5.Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda. W przypadku, gdy konieczne będzie zastosowanie procedury przyznania nagrody z punktu 4 i wskazana 
     zostanie po raz drugi osoba, której już wcześniej przyznano nagrodę, nagroda zostanie przyznana osobie, która jako następna w kolejności zgłosiła się do konkursu.
  6.Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się w terminie określonym w Rozdziale IV ust. 2, chyba, że zajdą okoliczności przewidziane w Rozdziale III ust. 4. Zwycięzcy 
     Konkursu nagrodzeni zgodnie z ust. 3 o wyborze zostaną poinformowani w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, za pośrednictwem 
     wskazanego w formularzu rejestracyjnym do Serwisu adresu e-mail.
 

 

VII. NAGRODY

  1.Nagrodami w Konkursie są:
     A.I miejsce: 7-dniowy pobyt ze śniadaniem dla 4 osób w chalecie w ośrodku Gradonna Mountain Resort www.gradonna.at/de/wohnen/chalets oraz cztery 6-dniowe 
        skipassy, ważne w stacji narciarskiej Großglockner Resort Kals-Matrei: www.gg-resort.at. Skipassy ważne są jedynie w czasie pobytu i nie mogą zostać 
        zrealizowane w innym terminie. Realizacja nagrody jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Partnerem i musi nastąpić w terminie do 18.12.2021. 
        Dojazd oraz ubezpieczenie uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za sytuację epidemiologiczną oraz za 
        skutki działań sił wyższych. Za siły wyższe uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora i Partnera, niedające się przewidzieć, które powodują, że pobyt 
        będzie niemożliwy, lub że może być uznany za niemożliwy ze względu na występujące okoliczności. Wartość nagrody 15 000 zł.
    B.II miejsce: bon o wartości 2 000 zł
    C.III miejsce: bon o wartości 1 500 zł
    D.IV miejsce: bon o wartości 1 000 zł
    E.V miejsce: bon o wartości 500 zł
  2.Wartość nagród wskazana w ustępie 1 została ustalona na podstawie rekomendowanych cen Organizatora i Partnera.
  3.Nagrody wskazane w ustępie 1b-e, do zrealizowania są za pośrednictwem strony head.com po wcześniejszym otrzymaniu vouchera z kodem z adresu 
  marketing@pl.head.com.
  4.Dodatkowe informacje na temat realizacji nagród w ustępie 1b-e:
     A.Realizacja nagrody możliwa jest tylko na produkty dostępne na stronie head.com w zakładkach SKI, SNOWBOARD, SPORTSWEAR. Nie jest możliwa realizacja 
         vouchera na produkty z zakładek TENNIS, PADEL, SQUASH PŁYWANIE, RACQUETBALL oraz LICENSING.
     B.Bony nie łączą się z innymi promocjami (w tym wyprzedażami).
     C.Bony zadziałają w momencie, gdy wartość zakupów w koszyku będzie równa lub wyższa od wygranej kwoty
     D.Bony są do jednorazowego użytku
     E.Bony ważne są do 31.12.2021
     F.Bony ważne są jedynie dla dostawy do Polski
     G.Koszty przesyłki nie zostaną naliczone
     H.W momencie wyboru metody płatności bon automatycznie zostanie naliczony, jako zrealizowany (po wyborze metody płatności nie ma możliwości powrotu i 
         zmiany metody płatności)
  5.Żadna z nagród konkursowych nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma również możliwości zmiany nagrody, w tym jej rozmiaru po nadaniu 
     nagrody do wysyłki.
  6.Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, bądź inna nagroda. Zrzeczenie się następuje 
     w formie oświadczenia wysłanego w terminie 3 dni roboczych od poinformowania o zwycięstwie w Konkursie, na adres e-mail Organizatora marketing@pl.head.Com, 
     pod rygorem jego bezskuteczności.
  7.W przypadku, gdy Uczestnik zrzeknie się nagrody, nagroda przyznana zostaje następnemu
     w kolejności Uczestnikowi.
  8.Nagrody w Konkursie ufundowali Organizator oraz Partner
 

VIII. Wydanie nagrody

  1.Warunkiem wydania nagrody dla zwycięzcy Konkursu będzie możliwość kontaktu mailowego ze zwycięzcą oraz pozytywna weryfikacja jego udziału w Konkursie,
  2.W przypadku niemożności kontaktu z Uczestnikiem będącym zwycięzcą Konkursu (kontakt: wiadomość email w ciągu siedmiu kolejnych dni; brak potwierdzenia 
     otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem e-mail w ciągu trzech kolejnych dni od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora) oraz w przypadku stwierdzenia, 
     że zdobywcą nagrody jest Uczestnik, który nie spełnił warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik traci prawo do nagrody.
  3.Jeżeli podczas kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail Uczestnik Konkursu odmówił ujawnienia swoich danych osobowo-adresowych umożliwiających jego 
     identyfikację lub zaprzeczy jakoby brał udział w Konkursie, traci prawo do otrzymania nagrody w Konkursie.
  4.W przypadkach wskazanych w pkt 2 oraz 3 nagroda przyznana zostaje Uczestnikowi następnemu
     w kolejności.
  5.W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu, 
     Uczestnik taki traci prawo do nagrody. Organizator wówczas przyzna tę Nagrodę osobie, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
  6.O przyznaniu I nagrody poinformuje Zwycięzcę przedstawiciel Organizatora, późniejszy kontakt oraz szczegółowe ustalenia, co do wyjazdu przejmie przedstawiciel 
     Partnera.
  7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody lub niemożność wydania jej w terminie, w przypadku, gdy pomimo dochowania przez 
     Organizatora należytej staranności, z powodu podania przez Uczestnika nieprawdziwego lub niepoprawnego numeru telefonu lub/i adresu, wydanie nagrody lub 
      wydanie jej w terminie okaże się niemożliwe.
  8.Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy bądź inna nagroda.
 

IX. Dane osobowe

  1.Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest HEAD Sport, GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria.
  2.Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
     w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do 
     wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
     sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
     95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej, jako „RODO”).
  3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym 
     Regulaminem, w tym zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie, weryfikacji poprawności danych oraz losowania nagród.
  4,Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym ogłoszenia 
     zwycięzców.
  5.W celu wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji będą przetwarzane dodatkowe dane Uczestników – adres zamieszkania, numer telefonu.
  6,Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z 
     udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
  7.W celu realizacji Konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i 
     organizacyjnej Konkursu.
     W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz: obsługi IT, firm kurierskich, obsługi księgowej, HEAD Polska Sp. z o.o.
  8.Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
     ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9.Sprzeciw wobec przetwarzaniu jej danych jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
  10.Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres Administratora, lub drogą e-mail na 
       adres marketing@pl.head.com
  11.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi 
       przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

X. Postępowanie reklamacyjne

  1.Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres Organizatora: 
     HEAD Sport, GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria, w terminie do dnia 1 marca 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedzi przesyłane będą osobom reklamującym listem poleconym.
 

XI. Postanowienia końcowe

  1.Regulamin dostępny jest, co najmniej przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej.
  2.Uczestnik Konkursu może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@pl.head.com
  3.W czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej mogą się pojawiać bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.
  4.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Zasad Konkursu.
  5.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy
     z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.). 

 



VII. NAGRODY

  1.Nagrodami w Konkursie są:
     A.I miejsce: 7-dniowy pobyt ze śniadaniem dla 4 osób w chalecie w ośrodku Gradonna Mountain Resort www.gradonna.at/de/wohnen/chalets oraz cztery 6-dniowe 
        skipassy, ważne w stacji narciarskiej Großglockner Resort Kals-Matrei: www.gg-resort.at. Skipassy ważne są jedynie w czasie pobytu i nie mogą zostać 
        zrealizowane w innym terminie. Realizacja nagrody jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Partnerem i musi nastąpić w terminie do 18.12.2021. 
        Dojazd oraz ubezpieczenie uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za sytuację epidemiologiczną oraz za 
        skutki działań sił wyższych. Za siły wyższe uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora i Partnera, niedające się przewidzieć, które powodują, że pobyt 
        będzie niemożliwy, lub że może być uznany za niemożliwy ze względu na występujące okoliczności. Wartość nagrody 15 000 zł.
    B.II miejsce: bon o wartości 2 000 zł
    C.III miejsce: bon o wartości 1 500 zł
    D.IV miejsce: bon o wartości 1 000 zł
    E.V miejsce: bon o wartości 500 zł
  2.Wartość nagród wskazana w ustępie 1 została ustalona na podstawie rekomendowanych cen Organizatora i Partnera.
  3.Nagrody wskazane w ustępie 1b-e, do zrealizowania są za pośrednictwem strony head.com po wcześniejszym otrzymaniu vouchera z kodem z adresu 
  marketing@pl.head.com.
  4.Dodatkowe informacje na temat realizacji nagród w ustępie 1b-e:
     A.Realizacja nagrody możliwa jest tylko na produkty dostępne na stronie head.com w zakładkach SKI, SNOWBOARD, SPORTSWEAR. Nie jest możliwa realizacja 
         vouchera na produkty z zakładek TENNIS, PADEL, SQUASH PŁYWANIE, RACQUETBALL oraz LICENSING.
     B.Bony nie łączą się z innymi promocjami (w tym wyprzedażami).
     C.Bony zadziałają w momencie, gdy wartość zakupów w koszyku będzie równa lub wyższa od wygranej kwoty
     D.Bony są do jednorazowego użytku
     E.Bony ważne są do 31.12.2021
     F.Bony ważne są jedynie dla dostawy do Polski
     G.Koszty przesyłki nie zostaną naliczone
     H.W momencie wyboru metody płatności bon automatycznie zostanie naliczony, jako zrealizowany (po wyborze metody płatności nie ma możliwości powrotu i 
         zmiany metody płatności)
  5.Żadna z nagród konkursowych nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma również możliwości zmiany nagrody, w tym jej rozmiaru po nadaniu 
     nagrody do wysyłki.
  6.Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, bądź inna nagroda. Zrzeczenie się następuje 
     w formie oświadczenia wysłanego w terminie 3 dni roboczych od poinformowania o zwycięstwie w Konkursie, na adres e-mail Organizatora marketing@pl.head.Com, 
     pod rygorem jego bezskuteczności.
  7.W przypadku, gdy Uczestnik zrzeknie się nagrody, nagroda przyznana zostaje następnemu
     w kolejności Uczestnikowi.
  8.Nagrody w Konkursie ufundowali Organizator oraz Partner
 

VIII. Wydanie nagrody

  1.Warunkiem wydania nagrody dla zwycięzcy Konkursu będzie możliwość kontaktu mailowego ze zwycięzcą oraz pozytywna weryfikacja jego udziału w Konkursie,
  2.W przypadku niemożności kontaktu z Uczestnikiem będącym zwycięzcą Konkursu (kontakt: wiadomość email w ciągu siedmiu kolejnych dni; brak potwierdzenia 
     otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem e-mail w ciągu trzech kolejnych dni od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora) oraz w przypadku stwierdzenia, 
     że zdobywcą nagrody jest Uczestnik, który nie spełnił warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik traci prawo do nagrody.
  3.Jeżeli podczas kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail Uczestnik Konkursu odmówił ujawnienia swoich danych osobowo-adresowych umożliwiających jego 
     identyfikację lub zaprzeczy jakoby brał udział w Konkursie, traci prawo do otrzymania nagrody w Konkursie.
  4.W przypadkach wskazanych w pkt 2 oraz 3 nagroda przyznana zostaje Uczestnikowi następnemu
     w kolejności.
  5.W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu, 
     Uczestnik taki traci prawo do nagrody. Organizator wówczas przyzna tę Nagrodę osobie, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
  6.O przyznaniu I nagrody poinformuje Zwycięzcę przedstawiciel Organizatora, późniejszy kontakt oraz szczegółowe ustalenia, co do wyjazdu przejmie przedstawiciel 
     Partnera.
  7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody lub niemożność wydania jej w terminie, w przypadku, gdy pomimo dochowania przez 
     Organizatora należytej staranności, z powodu podania przez Uczestnika nieprawdziwego lub niepoprawnego numeru telefonu lub/i adresu, wydanie nagrody lub 
      wydanie jej w terminie okaże się niemożliwe.
  8.Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy bądź inna nagroda.
 

IX. Dane osobowe

  1.Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest HEAD Sport, GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria.
  2.Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
     w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do 
     wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
     sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
     95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej, jako „RODO”).
  3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym 
     Regulaminem, w tym zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie, weryfikacji poprawności danych oraz losowania nagród.
  4,Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym ogłoszenia 
     zwycięzców.
  5.W celu wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji będą przetwarzane dodatkowe dane Uczestników – adres zamieszkania, numer telefonu.
  6,Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z 
     udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
  7.W celu realizacji Konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i 
     organizacyjnej Konkursu.
     W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz: obsługi IT, firm kurierskich, obsługi księgowej, HEAD Polska Sp. z o.o.
  8.Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
     ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9.Sprzeciw wobec przetwarzaniu jej danych jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
  10.Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres Administratora, lub drogą e-mail na 
       adres marketing@pl.head.com
  11.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi 
       przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

X. Postępowanie reklamacyjne

  1.Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres Organizatora: 
     HEAD Sport, GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria, w terminie do dnia 1 marca 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedzi przesyłane będą osobom reklamującym listem poleconym.
 

XI. Postanowienia końcowe

  1.Regulamin dostępny jest, co najmniej przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej.
  2.Uczestnik Konkursu może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@pl.head.com
  3.W czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej mogą się pojawiać bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.
  4.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Zasad Konkursu.
  5.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy
     z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.). 

 


	Strona 1
	Strona 2

