REGULAMIN KONKURSU
„ŚWIĘTUJ Z ASICS GLOBAL RUNNING DAY”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs
pod nazwą „ŚWIĘTUJ Z ASICS GLOBAL RUNNING DAY” (dalej:
„Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz
Organizatora Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest ASICS Polska sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.7B, 02366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000293445.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.05.2020 r. o godz. 09:00 i trwa do
dnia
07.06.2020 r. do godziny 23:59 („Okres Konkursu”).
4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie
osoba fizyczna, która wypełni zadanie konkursowe.
5. Poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że
zapoznał się z Regulaminem oraz w całości go akceptuje.
§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest publikacja
pod postem konkursowym na wydarzeniu ASICS GLOBAL RUNNING
DAY screenu ze swoich kanałów social media, wykonania aktywności
fizycznejz lokowaniem produktu ASICS w dniach 3-7 czerwca z
uwzględnieniem
hasztagów
#RunToFeelFree
oraz
#GRD2020Sosnowiec. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi
zakupić produkt ASICS w terminie 25.05.2020 – 6.06.2020 w salonie
ASICS Outlet Sosnowiec.
2. Uczestnik może opublikować tylko jeden screen konkursowy.
Zwycięzców wybierze komisja w skałdzie Daniel Bogacki, Maciej
Razik.
3. Organizator nagrodzi 3
zgłoszonych uczestników.
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4. Organizator
przewiduje
przyznanie
3
zestawów
konkursowych,z których każdy zawiera:
- czapkę z daszkiem, ręcznik oraz torbę sportową.
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5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub
nagrodę rzeczową innego rodzaju.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie odbywać się na fanpagu ASICS
w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/AsicsSosnowiec) do

dnia 10.06.2020 r.
7. Nagrody należy odebrać w salonie ASICS po uwczesnym umówieniu
sie z kierownikiem sklepu.
§ 3 REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności
przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy
przesyłać w formie mailowej na adres: marketing-pl@asics.com
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis reklamacji oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w okresie trwania Konkursu
oraz w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana na adres e-mail z
którego została wysłana reklamacja.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia
reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia
reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez
Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie
odpowiedzi.
§ 4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA
INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator - ASICS
Polska sp. z o.o.
02-366 Warszaw, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b
1. (dalej w tym punkcie jako: „Administrator”).
Tel. 505 023 783, Adres poczty elektronicznej: marketing-pl@asics.com.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) –
dalej „RODO”.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będę przetwarzane w celu
prowadzenia i realizacji Konkursu. Dodatkowo Organizator
poinformuje o osobie Laureata Konkursu (wskazując jego imię i
nazwisko). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych
przez
Administratora (prowadzenie, realizacja i promocja Konkursu).
4. Organizator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych
Uczestnika: dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające
Organizatora w prowadzeniu działań marketingowych oraz podmioty
świadczące usługi prawne.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
do czasu zakończenia realizacji Konkursu.
6. Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych
osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych Uczestnika narusza powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy
RODO.
8. Administrator informuje, że podanie przez Uczestnika danych
osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek
uczestnictwa w Konkursie.
9. Administrator informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą
podejmowane wobec Uczestników zautomatyzowane decyzje, w tym
decyzje będące wynikiem profilowania.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu będzie w sklepie ASICS Outlet we Sosnowcu
przez 10 dni od daty zakończenia konkursu.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym
Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od

przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

