POLITYKA PRYWATNOŚCI
Postanowienia ogólne
§1.
1. Definicje:
1) „Usługodawca” – Amer Sports Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie przy ul. Opolskiej 110, 31-323 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000233011, posiadająca NIP 5262855343 i posiadająca numer REGON 140123814;
Adres Usługodawcy do korespondencji to: ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, zaś adres poczty
elektronicznej to: marketing.poland@amersports.com;
2) „Podmiot Przetwarzający” – Grupa Eskadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie przy ul. Jeleniogórskiej 17, 30-422 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000223980, posiadająca NIP 5262823248 i posiadająca numer REGON
015888324;
Adres Podmiotu Przetwarzającemu do korespondencji to: ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, zaś
adres poczty elektronicznej to: eskadra@eskadra.pl
„Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy znajdujący się pod adresem:
https://salomonkonkurs.pl
3) którego celem jest umożliwienie wzięcia przez użytkowników udziału w konkursie „TIME TO
PLAY #theSalomonWay”;
4) „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
5) „Konkurs” – konkurs „TIME TO PLAY #theSalomonWay” organizowany przez Usługodawcę
w Serwisie; Konkurs jest przeprowadzany na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie
konkursu.
6) „Uczestnik” – każdy Użytkownik, biorący udział w Konkursie;
7) „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz
Użytkowników;
8) „RODO” - Rozporządzenie 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.
2. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do
ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
3. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez
Użytkowników oraz nie ujawnia ich bez uzasadnionej przyczyny osobom trzecim, z zastrzeżeniem
przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
Pozyskiwanie danych osobowych
§2.
1. Samo korzystanie z Serwisu bez wzięcia udziału w organizowanym Konkursie nie wymaga podania
danych osobowych.
2. Udział w Konkursie wymaga podania danych osobowych Uczestnika w postaci imienia, nazwiska,
adresu mailowego oraz miejscowości zamieszkania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych
§3.

1. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane w rozumieniu i zgodnie
z przepisami RODO oraz innych właściwych przepisów prawa dotyczących danych osobowych
wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczeniu wybranych przez Uczestnika Usług (udziału
w Konkursie).
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - Amer Sports Poland Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 110, 31-323 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000233011, posiadająca NIP 5262855343 i posiadająca numer
REGON 140123814.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się w
następujący sposób: mailowo pod adresem: Malgorzata.Zawartka@amersports.com
4. Dane osobowe Uczestnika biorącego udział w Konkursie przetwarzane są przez Usługodawcę w
celu wykonania tej Usługi. Usługodawca przetwarza wówczas dane osobowe Uczestnika na
podstawie zawartej umowy o udział w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) z RODO).
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie i okresie niezbędnym do
zorganizowania i przeprowadzanie Konkursu, w tym również ogłoszenia wyników, ewentualnych
postępowań reklamacyjnych oraz dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z udziałem
w Konkursie.
6. Dane będą również przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy oraz w celu obrony przed roszczeniami oraz
dochodzenia roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do momentu
wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub upływu okresu
przedawnienia.
7. Usługodawca, jako administrator może ujawniać również dane osobowe innym podmiotom, które
realizują określone czynności w imieniu i na rzecz Usługodawcy (podwykonawcy Usługodawcy
wykonujący określone czynności przy realizacji Konkursu), na podstawie zawartej z tymi
podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych, a także gdy obowiązek taki wynika z
przepisu obowiązującego prawa lub wiążących Usługodawcę decyzji lub rozstrzygnięć właściwych
organów administracji lub sądów. W szczególności dane te zostaną powierzone Podmiotowi
Przetwarzającemu, który będzie koordynował przebieg Konkursu i współdziałał z Usługodawcą
przy jego realizacji.
8. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając
najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju Usług i rodzaju przetwarzanych informacji,
Usługodawca chroni dane osobowe Uczestnika w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem
i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
9. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.

Prawa Uczestnika
§4.
1. Uczestnik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Uczestnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które podał Usługodawcy
i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jak również może żądać przesłania przez
Usługodawcę swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 20
RODO.

3. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania przez
Usługodawcę jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Pliki cookies
§5.
Serwis może wykorzystywać pliki cookies, (tzw. „ciasteczka”), zwane dalej „Plikami Cookies”.
Pliki Cookies to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do
korzystania z Serwisu. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do
identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika,
za pomocą którego korzysta z Serwisu.
Usługodawca wykorzystuje Pliki Cookies, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownika, w
szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści
Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych
Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
W ramach wykorzystywania Plików Cookies Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie
pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
2) IP urządzenia dostępowego,
3) nazwy hostów,
4) szybkość połączenia,
5) czas spędzony w Serwisie,
6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7) sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
8) odwiedzane podstrony Serwisu.
Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarki internetowe) dopuszczają przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej
dotyczących Plików Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania
plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów Serwisu, za co
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

