REGULAMIN KONKURSU „20 LAT GO SPORT”
§ 1.
Organizator
1. Organizatorem konkursu „20 LAT GO SPORT” (dalej: „Konkurs”) jest Cut the Mustard
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217
Warszawa, NIP: 521-373-89-10, REGON 364737572, KRS 0000623510.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora będzie odbywać się w zgodzie z
przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016, tzw.
RODO. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w
dokumencie „Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu „20 lat GoSport”.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§ 2.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także
członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców,
krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, będące konsumentem w
rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
4. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych osobowych jest
całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
5. Przystąpienie
do Konkursu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu
Regulaminu.
6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej
„Uczestnik”).
§ 3.
Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 16 maja 2019 roku do dnia 16 czerwca 2019 roku do godz. 23:59.
2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez:
a) zarejestrowanie numeru paragonu lub faktury, która została wystawiona w czasie
trwania Konkursu, na stronie 
www.20latgosport.ploraz
b) udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie znajdujące się w formularzu
zgłoszeniowym.
3. Uczestnik przy zgłoszeniu podaje imię i nazwisko oraz adresu e-mail do kontaktu.
4. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię
praw autorskich do kreatywnej odpowiedzi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania
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Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą
bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność
odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
Uczestnik Konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, przy czym do każdego
zgłoszenia wymagane jest podanie odrębnego numery paragonu.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja. Komisja również wyłania
laureatów spośród uczestników konkursu.
Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając
wartość merytoryczną oraz kreatywność zgłoszeń.
Laureaci wybrani przez Komisję konkursową zobowiązani będą, w terminie 7 dni, do
przedstawienia Organizatorowi oryginału dowodu zakupu, dokonanego w okresie
trwania Konkursu w sklepie Go Sport, którego numer posłużył do zgłoszenia. W
przypadku braku możliwości przedstawienia dowodu zakupu Uczestnik Konkursu nie
zostanie wpisany na listę Laureatów, a Komisja dokona dodatkowego wyboru Laureata
bądź Laureatów.
§ 4.
Nagrody

1. Organizator przewiduje następującą nagrodę:
a) 20 rowerów marki Scrapper CR wartości 1699 PLN brutto (słownie: tysiąc sześćset
dziewięćdziesiąt dziewięć PLN brutto) każdy, w tym:
i)
5 modeli CR 6.9, noir, M
ii)
5 modeli CR 6.9, noir, L
iii)
5 modeli CR 7.9, czarny, M
iv)
5 modeli CR 7.9, czarny, L
b) Laureaci Konkursu mają możliwość wyboru nagrody, przy czym obowiązuje zasada
pierwszeństwa zgłoszenia.
2. Do nagrody Organizator przewiduje kwotę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej
wartości produktów. Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz
ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Uczestnik
biorący udział w Konkursie akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę.
3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na stronie www.20latgosport.pl. O przyznaniu
nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową.
4. Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek
punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w
szczególności § 2 ust. 2-6, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień
Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu na
podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia
otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z
uzasadnieniem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) niepodania danych adresowych lub osobowych,
b) niemożliwości stawienia się w sklepie Go Sport, w miejscu i czasie wskazanym
przez Organizatora, w celu osobistego odbioru nagrody,
c) niepodpisania oświadczenia o wydaniu nagrody podczas osobistego odbioru
Nagrody przez Uczestnika,

d) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których
Organizator nie został poinformowany.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na
inne cele Organizatora.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę
rekompensaty.
8. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
9. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od
Organizatora.
§ 5.
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu
Konkursu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału
w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem,
uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających
zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną
stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu.
§ 6.
Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
b) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z
technicznymi aspektami użytkowania komputera lub telefonu komórkowego przez
Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji
dostępnej w chwili rozpoczęcia Konkursu,
c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z
funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze lub telefonie komórkowym
Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w
trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware,
oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe
oprogramowanie),
d) nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem
elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.
§ 7.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do
14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: Cut The
Mustard, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7 w
Warszawie. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie
Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie
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jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie
wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od
dnia ich otrzymania przez Organizatora.
Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo
do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami w kodeksie cywilnym traktującymi o
rękojmi za wady przy sprzedaży.
§ 8.
Postanowienia dotyczące Regulaminu

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie
www.20latgosport.pl, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony
internetowej.
3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków
uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy
przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników
umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.20latgosport.pl.
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
§ 9.
Prawa autorskie
W momencie zamieszczenia na stronie www.20latgosport.pl kreatywnej odpowiedzi,
Uczestnik przenosi na Organizatora Konkursu oraz na GO Sport Polska autorskie prawa
majątkowe do kreatywnej odpowiedzi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na
stronie fanpage https://www.facebook.com/GOSportPolska/ oraz na stronach www:
https://www.go-sport.pl/, h
 ttp://20latgosport.pl/;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu - w sposób inny niż mowa powyżej –
publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach
Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i
komputerowy;
c) w zakresie wykorzystania utworu w szeroko rozumianych social media.
§ 10.
Postanowienia Końcowe

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania
wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na
drodze negocjacji.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z przepisami Kpc.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 roku.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
uczestników konkursu „20 lat GoSport”
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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
”),
informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników jest Cut the
Mustard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7
01-217 Warszawa, NIP: 521-373-89-10, REGON 364737572, KRS 0000623510, dalej
„Administrator”).
Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych jest możliwy listownie na
adres siedziby Administratora.
Dane Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika
zgody;
b) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest
konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia
roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest konieczne dla
uczestnictwa w Konkursie.
Laureat zostanie poproszony przez Administratora o podanie dodatkowych danych
osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz realizacji przez Administratora
obowiązków związanych z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych w
związku z wygraną w Konkursie. Przekazanie takich danych przez osobę, której
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przyznana zostanie Nagroda, jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymania
Nagrody (niepodanie danych skutkuje niemożliwością przekazania Nagrody).
Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane następującym podmiotom: 
GO
Sport Polska z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Al.
Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa, NIP: 951-18-61-015, REGON 013125125, KRS
0000028260, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi
doradcze, prawnicze.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów, w których dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą
przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi później.
Administrator będzie przechowywać dane osobowe do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego czy przepisów
o rachunkowości) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do
przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
Uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

