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REGULAMIN KONKURSU SUUNTO 9

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu „Suunto 9” jest Amer Sport Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, pod numerem KRS: 0000233011, o kapitale zakładowym: 50`000,- PLN, NIP:
5262855343, zwana dalej ,,Organizatorem”.
1.2 Konkurs trwa od 5.07.2018r. do 5.08.2018 r., w ramach konkursu uczestnicy mogą wygrać
nagrody wymienione w punkcie 3.1. niniejszego regulaminu
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy oraz osoby spokrenione a
także powinowate z Organizatorem
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na stronie konkursowej www.suunto9.pl/konkurs , w którym nalezy podać Imię, Nazwisko,
Miasto oraz adres e-mail , a także odpowiedzieć na postawione pytanie konkursowe ( zwane dalej
„Zadaniem konkursowym”)
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia podszywające się pod osoby trzeciej
przez Uczestników. Takie zgłoszenie skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
3. NAGRODY W KONKURSIE
3.1. Nagrodami rzeczowymi w Konkursie są trzy zegarki ( wyłonionych zostanie 3 laureatów, każy
otrzyma po 1 szt nagrody) marki Suunto model :
• Suunto 9 bez pasa piersiowego w kolorze czarnym lub białym o wartości rynkowej 2499zł
3.2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
3.3. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród.
3.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3.5. Jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę.
4. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
4.1. Do dnia 7.08.2018r. komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów
Konkursu, spośród Uczestników, którzy wzięli w Konkursie udział i spełnili wymagania zgłoszenia
się do konkursu.
4.2. Wybór laureatów Konkursu będzie się odbywał na zasadzie oceny opublikowanych zadań

1
konkursowych
4.3. Oceniając nadesłane na Konkurs zadania konkursowe komisja konkursowa będzie kierowała
się kreatywnością uczestników konkursu – kreatywnością udzielonej odpowiedzi na zadanie
konkursowe.
5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 10.08.2018 r. Wyniki ogłoszone zostaną
na stronie konkursowej www.suunto9.pl/konkurs
5.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomioni przez Organizatora o
przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na podany w formularzu
konkursowym adres poczty elektronicznej.
5.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 13 sierpnia 2018 r. wiadomości
zwrotnej zawierającej dane adresowe oraz dane potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego, a
także informacji nt. Koloru zegarka jaki laureat pragnie otrzymać.
5.4. Nagrody rzeczowe zostaną rozesłane przez Organizatora na adresy podany przez Laureatów
konkursu do dnia 30 sierpnia 2018 r.
5.5. Jeśli Laureat nie odbierze przesyłki z przyznaną nagrodą po dwukrotnej próbie jej dostarczenia,
nagroda zostanie przeznaczona dla osób, które zgodnie z decyzją komisji konkursowej zajęły
kolejne miejsca w konkursie.
5.6. Nagrody pieniężne zostaną bezpośrednio pobrane przez Organizatora i przeznaczone na
uregulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych (10% zryczałtowanego podatku
dochodowego od wygranej w konkursie, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowy od osób
fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator, a podatnikiem zwycięzca).
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród rzeczowych na nagrody o tożsamej
wartości. Wartość będzie określona wg oficjalnych cenników detalicznych.
5.8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania, numeru NIP i właściwego Urzędu Skarbowego) będzie przyczyną odmowy wydania
Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach
masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz jego promocją.
6. PRAWA AUTORSKIE
6.1.W każdym przypadku, w którym Zadanie Konkursowe stanowić będzie utwór w rozumieniu art.
1 ust. 1 pr. aut. Uczestnik z chwilą wysłania Zadania Konkursowego udzieli Organizatorowi
i Koordynatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych
- na korzystanie z Zadania Konkursowego, zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu w pełnym
zakresie na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego w postaci egzemplarzy wszelkimi
technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego,
optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego w postaci cyfrowej w szczególności
w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
3) wprowadzanie Zadania Konkursowego do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie Zadania Konkursowego poprzez jego publiczne wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji
i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne
udostępnianie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego

1
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach
telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie
i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
5) zastrzeganie Zadania Konkursowego jako przedmiotu prawa własności przemysłowej
zgodnie z procedurami polskimi, zagranicznymi, unijnymi lub międzynarodowymi,
6) korzystanie z Zadania Konkursowego poprzez włączanie go do innych utworów, w tym w
ramach utworu audiowizualnego a także do innych materiałów.
6.2.Na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 Uczestnik udziela Organizatorowi
i Koordynatorowi niewyłącznej licencji na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie
autorskich praw zależnych do Zadania Konkursowego.
7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu
7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na
adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem” Konkurs Suunto 9– Reklamacja’’.
Nadanie reklamacji na Poczcie Polskiej w terminie określonym wyżej jest równoznaczne z
zachowaniem terminu niezależnie od momentu doręczenia przesyłki Organizatorowi. Po upływie
powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 5 dni od
doręczenia zgłoszenia Organizatorowi. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje
pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu u Organizatora, to jest w Krakowie przy ul. Pilotów 2 oraz
na stronie internetowej www.suunto9.pl/konkurs
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować do Organizatora drogą poczty elektronicznej pod
adresem : marketing.poland@amersports.com
8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje o Konkursie w materiałach
promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia niniejszego
regulaminu.
8.5. Organizator może w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, co staje
się skuteczne z chwilą opublikowania zmian na stronie www.suunto9.pl/konkurs
Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
8.6. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem jest Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Warunkiem uczestnictwa w niniejszej promocji jest przy rejestrowaniu się na stornie
www.suunto9.pl/konkurs wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) )przez administratora danych w
celach związanych z niniejszą akcją promocyjną oraz innych marketingowo-badawczych działań oraz
wyrażenie zgody na otrzymywanie od administratora danych w tym również przy użyciu środków
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komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz.1204. Pamiętaj zgody możesz zawsze
cofnąć. Organizator niniejszej promocji jako członek międzynarodowej Grupy Spółek Amer Sports
zbiera dane osobowe dla spółki powiązanej Amer Sports Corporation w Finlandii, która będzie och
administratorem
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informujemy Cię,
że Administratorem Twoich danych osobowych będzie: AMER SPORTS OYJ, Konepajankuja 6,
00511 Helsinki, Finland, phone +358 20 712 2500 (AS OYJ używa także często nazwy: AMER
SPORTS CORPORATION – nawet w formalnych dokumentach).
Pamiętaj, że RODO daje Ci wiele praw takich jak: dostępu do swoich danych, ich sprostowania,,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych
i przede wszystkim do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Możesz też wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych przy formularzu jest dobrowolne acz
konieczne aby wziąć udział w promocji i uzyskać voucher z kodem rabatowym. Więcej informacji z
wyjaśnieniem wcześniej wskazanych Twoich praw, naszych obowiązków oraz profilowaniu i szczegółów wskazanych powyżej celów marketingowo-badawczych, kategorii odbiorców Twoich danych
a także kwestii dotyczących przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz okresie przechowywania danych znajdziesz w Polityce Prywatności https://www.suunto.com/pl-pl/Polityka-Prywatnosci/

