ZASADY KONKURSU
„Twój Wielki Dzień Tous 2018”
JEDEN.- OBSZAR GEOGRAFICZNY, CZAS I UCZESTNICY
Firma Joyería Tous, SA (dalej „TOUS”), z siedzibą w Carretera de Vic, El Guix, nr 3, 08243 Manresa
(Barcelona), Hiszpania, planuje sponsorować i organizować konkurs „Twój Wielki Dzień Tous” ( zwany dalej
KONKURSEM), za pośrednictwem lokalnych przedstawicieli w każdym z wymienionych krajów, który
będzie bezpłatny dla osób pełnoletnich będących legalnymi mieszkańcami następujących krajów: Księstwo
Andory, Republika Chile, Chińska Republika Ludowa, Republika Kolumbii, Republika Kostaryki, Republika
Ekwadoru, Republika Salwadoru, Królestwo Hiszpanii, Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Francuska,
Republika Grecka, Republika Gwatemali, Republika Hondurasu, Specjalny Region Administracyjny
Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej, Państwo Izrael, Republika Włoska, Japonia, Meksykańskie Stany
Zjednoczone, Malezja, Republika Panamy, Republika Paragwaju, Rzeczpospolita Polska, Republika
Portugalska,

Wolne

stowarzyszone

państwo

Portoryko

i

Federacja

Rosyjska

(dalej

„KRAJE

UCZESTNICZĄCE”). Oferta będzie nieważna, jeśli udział w konkursie jest zabroniony przez prawo. Udział
w niniejszym konkursie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację, przez uczestników, zasad konkursu oraz
decyzji TOUS dotyczących wszelkich spraw związanych z konkursem, które są ostateczne i wiążące.
DOKONYWANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA
WYGRANEJ.
W okresie wskazanym poniżej, uczestnicy muszą wypełnić pisemny formularz – podając swoje dane osobowe
– w punktach sprzedaży TOUS znajdujących się w KRAJACH UCZESTNICZĄCYCH (z wyjątkiem
punktów sprzedaży w portach lotniczych nie wymienionych poniżej oraz Hurtowych punktów sprzedaży),
zwanych dalej „uczestniczącymi punktami sprzedaży”, wymienionymi na stronie www.tous.com. Ponadto,
będą one obejmować punkty sprzedaży zlokalizowane w następujących portach lotniczych:
-

Barcelona-El Prat, terminal 1 – 08820 Barcelona (Hiszpania);

-

Adolfo Suárez Madryt-Barajas, terminal 3 – 28042 Madryt (Hiszpania);

-

Palma de Mallorca – Son Sant Joan – 07611 Palma de Mallorca (Hiszpania);

-

Hongqiao, T2, N.1 – Shenda Road, Minhang Dt.;

-

Chengdu, T2, sklep FG-R-2-1, dystrykt Shuangliu – Chengdu, Prowincja Syczuan (Chiny).

Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie w sklepach TOUS w następujących krajach: Republika Kostaryki,
Malezja, Republika Panamy, Republika Kolumbii, Księstwo Andory, Republika Francuska, Republika Chile,
Chińska Republika Ludowa, Republika Ekwadoru, Republika Grecka, Specjalny Region Administracyjny
Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej, Republika Gwatemali, Republika Hondurasu, Republika
Paragwaju i Republika Portoryko.
W Królestwie Hiszpanii, Republice Portugalskiej, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Stanach
Zjednoczonych Ameryki, Federacji Rosyjskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Państwie Izraela uczestnicy mogą
wziąć udział w konkursie tylko za pośrednictwem strony TOUS na Facebooku (wskazanej w zasadzie nr 4),
odpowiadając tylko na pytanie opisane w zasadzie nr 4.
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Termin (zwany dalej „TERMINEM NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ”), w którym można wziąć udział w
KONKURSIE, przy założeniu, że spełnione zostaną wyszczególnione niżej warunki, jest następujący:
-

Republika Kostaryki, Meksykańskie Stany Zjednoczone i Malezja: 1 – 3 czerwca 2018 r. w
normalnych godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży.

-

Republika Portugalska: 6 – 9 czerwca 2018 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży.

-

Republika Grecka, Republika Panamy i Rzeczpospolita Polska: 7 – 9 czerwca 2018 r. w
normalnych godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży.

-

Republika Francuska i Wspólnota Portoryko: 8 – 10 czerwca 2018 r. w normalnych godzinach
pracy w uczestniczących punktach sprzedaży.

-

Królestwo Hiszpanii i Księstwo Andory: 13 – 16 czerwca 2018 r. w normalnych godzinach pracy
w uczestniczących punktach sprzedaży.

-

Republika Hondurasu: 14 – 17 czerwca 2018 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży.

-

Stany Zjednoczone Ameryki: 15 – 17 2018 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży.

-

Republika Gwatemali i Państwo Izrael: 20 – 22 czerwca 2018 r. w normalnych godzinach pracy
w uczestniczących punktach sprzedaży.

-

Chińska Republika Ludowa, Republika Kolumbii, Republika Ekwadoru i Specjalny Region
Administracyjny Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej: 21 – 24 czerwca 2018 r. w
normalnych godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży.

-

Federacja Rosyjska: 22 – 24 czerwca 2018 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży.

-

Republika Chile: 28 – 30 czerwca 2018 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży.

-

Republika Paragwaju: 5 – 6 lipca 2018 w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży.

W krajach, w których udział w konkursie odbywa się za pośrednictwem strony TOUS na Facebooku, konkurs
potrwa od godziny 0:00 w dniu rozpoczęcia do godziny 23:59 (czasu lokalnego) w dniu zakończenia
konkursu.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie wskazanym w ustępie piątym niniejszych zasad spośród
uczestników, którzy spełnili wszystkie wymagania przy zachowaniu zgodności ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawa i wzięli udział w KONKURSIE W TERMINIE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ.
TOUS może zmienić termin KONKURSU z powodu siły wyższej lub zdarzeń losowych. Nowy termin
KONKURSU zostanie opublikowany na stronie www.tous.com, w mediach społecznościowych i/lub
punktach sprzedaży TOUS z dużym wyprzedzeniem. TOUS zastrzega sobie również prawo do zmiany
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warunków konkursu z ważnej przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej TOUS, w
mediach społecznościowych i/lub punktach sprzedaży TOUS.
Chociaż w niektórych krajach część KONKURSU odbywa się w mediach społecznościowych (Facebook),
w żaden sposób nie sponsorują one, nie wspierają ani nie prowadzą tego KONKURSU.
DWA.- CEL
Celem KONKURSU jest promocja sprzedaży i budowanie przywiązania do produktów TOUS w krajach, w
których odbywa się KONKURS.
TRZY.- NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest jeden (1) naszyjnik z białego złota z diamentami oraz opaska na szyję z
białego złota. Przybliżone wartości nagród zostały przedstawione w tabeli na następnej stronie (z wyjątkiem
Chińskiej Republiki Ludowej). W sumie zostanie przyznanych sto (100) nagród dla zwycięzców, którzy mogą
być zlokalizowani w jednym z KRAJÓW UCZESTNICZĄCYCH, w zależności od jakości otrzymanych
odpowiedzi.
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Jeśli którykolwiek ze zwycięzców będzie pochodził z Chińskiej Republiki Ludowej, nagrodą będzie wisiorek z
białego złota z diamentami (REF 612534220) o wartości 4950 RMB.
Kwoty i kursy wymiany podane u dołu strony obowiązują w okresie obowiązywania zasad konkursu. Nagrody
muszą zostać zaakceptowane przez zwycięzców zgodnie z opisem; nie są dozwolone żadne zamiany ani
nagrody pieniężne.
TOUS zastrzega sobie prawo zmiany nagród ze względu na zdarzenia pozostające poza kontrolą spółki,
zamieniając je na inne o podobnej wartości i charakterystyce.
CZTERY.- ZASADY ORGANIZACYJNE
Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział w KONKURSIE, uczestnicy muszą mieć skończone 18
lat i legalnie przebywać w KRAJU UCZESTNICZĄCYM. Tożsamość uczestnika, kraj zamieszkania i wiek
mogą być sprawdzane w różnych momentach na podstawie dokumentów urzędowych (dowodu osobistego,
paszportu, prawa jazdy itp.).
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Aby wziąć udział w KONKURSIE, w TERMINIE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ i zgodnie ze
wspomnianymi zasadami konkursu, uczestnicy muszą:
KRAJ UCZESTNICZĄCY PRZEZ SKLEPY:
a)

Odwiedzić uczestniczący punkt sprzedaży i wykazać chęć wzięcia udziału w KONKURSIE (listę
uczestniczących punktów sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej www.tous.com).

b)

Wypełnić formularz uczestnictwa dostępny dla klientów w uczestniczących punktach sprzedaży.

c)

Odpowiedzieć na pytanie „Z jakim symbolem naszej kolekcji Super Power identyfikujesz się i
dlaczego?”

d)

Przeczytać i zaznaczyć pole, aby zaakceptować zasady KONKURSU, a także przeczytać i zaznaczyć
pole, aby zaakceptować politykę prywatności.

e)

Dostarczyć do uczestniczącego punktu sprzedaży odpowiednio wypełniony formularz.

Uczestnicy muszą podać wszystkie informacje wymagane w formularzu uczestnictwa, aby zakwalifikować się
do wyżej wymienionej nagrody. Udział zostanie potwierdzony po złożeniu wypełnionego formularza w
odpowiednim punkcie sprzedaży.
KRAJE UCZESTNICZĄCE PRZEZ FACEBOOK:
a)

Skomentować post, który zostanie opublikowany na profilu TOUS na Facebooku, odpowiadając na
pytanie: „Z kim chciał(a)byś świętować swój Wielki Dzień Tous i dlaczego?”
•

Królestwo Hiszpanii www.facebook.com/tousjewelry

•

Republika Portugalska www.facebook.com/tousportugal

•

Meksykańskie Stany Zjednoczone www.facebook.com/tousMexico,

•

Stany Zjednoczone Ameryki www.facebook.com/tousUS

•

Federacja Rosyjska https://es-es.facebook.com/TousRussia,

•

Rzeczpospolita Polska https://pl-pl.facebook.com/TousPolska/ i

•

Państwo Izrael (www.facebook.com/TousIsrael).

Uczestnicy, którzy nie mają konta na Facebooku, mogą zarejestrować się za darmo pod adresem
www.facebook.com.
Uczestnicy, którzy spełniają opisane powyżej wymagania i w pełni stosują się do wszystkich warunków
mających zastosowanie w niniejszych zasadach konkursu oraz w obowiązujących przepisach, zostaną
automatycznie zakwalifikowani do KONKURSU (z Zasadą tą można zapoznać się na stronie
www.tous.com). Biorąc udział w konkursie, uczestnicy oświadczają, że przeczytali i zaakceptowali niniejsze
zasady KONKURSU.
Formularze uczestnictwa podlegają weryfikacji przez organizatorów konkursu. Niepełne lub wypełnione
nieprawdziwymi danymi formularze uczestnictwa, formularze wysłane lub otrzymane z opóźnieniem oraz te,
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w których podano nieważny lub nieprawidłowy adres e-mail, mogą zostać odrzucone. W takim przypadku
uczestnicy nie zostaną zakwalifikowani do wygranej i SPONSOR będzie mieć prawo wedle uznania
wykluczyć ich z udziału w konkursie.
TOUS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub opóźnień spowodowanych awarią, tymczasową
niedostępnością, przerwaniem działalności, problemami z transmisją, utratą informacji, oszustwem, wadami
sieci, nieudanymi próbami uzyskania dostępu, problemami komunikacyjnymi, zmianą połączenia lub dostępu
do Internetu, terminali telefonicznych, komputerów, tabletów lub innych urządzeń wykorzystywanych na
potrzeby działań związanych z udziałem w omawianym konkursie, ze względu na problemy techniczne lub
inne niemożliwe do przypisania bezpośrednio TOUS lub znajdujące się poza jej kontrolą.
Formularze zawierające nieprawidłowe, niedziałające lub nieaktywne adresy e-mail zostaną zdyskwalifikowane
i nie będą kwalifikowały się do nagród. Ani Tous, ani jego agenci nie ponoszą odpowiedzialności za utracone,
zniszczone, skradzione, niekompletne lub spóźnione formularze; lub za straty, przerwy lub niedostępność
sieci, serwerów czy innych połączeń; lub w przypadku błędów komunikacyjnych lub komputerowych lub
błędów oprogramowania, problemów z transmisjami elektronicznymi, awariami technicznymi, zakodowanymi
transmisjami lub jakimkolwiek innym błędem lub nieprawidłowym działaniem jakiegokolwiek rodzaju,
ludzkim, mechanicznym lub elektronicznym. Dowód wysłania nie jest potwierdzeniem odbioru przez TOUS.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości uczestnika, zakłada się, że uprawnionym
właścicielem konta e-mail nadawcy jest dany uczestnik konkursu. „Uprawniony właściciel konta” to osoba,
której adres poczty elektronicznej jest przypisany przez dostawcę usług dostępu do Internetu, dostawcę usług
online, dostawcę usług internetowych lub inną organizację (którą może być pracodawca) odpowiedzialną za
przydzielanie adresów poczty elektronicznej w domenie powiązanej z podanym adresem. SPONSOR może
wymagać od potencjalnych zwycięzców udowodnienia, że są właścicielami swoich kont e-mail.
Uczestnicy mogą wziąć udział w KONKURSIE dowolną liczbę razy, o ile spełniają wymagania opisane
powyżej i zapewnią unikalną i oryginalną odpowiedź na pytanie: „Z jakim symbolem naszej kolekcji Super
Power identyfikujesz się i dlaczego?”, co zostanie ustalone przez TOUS według własnego uznania .Ten sam
adres e-mail lub konto Facebook nie mogą być dzielone przez więcej niż jednego uczestnika konkursu.
PIĘĆ.- WYBÓR ZWYCIĘZCY
Zwycięzcy zostaną wyłonieni 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie TOUS pod adresem Carretera
de Vic, El Guix, 3 w Manresie (Barcelona), Hiszpania
Jury składające się z 3 osób z TOUS wybierze 100 (sto) zwycięskich odpowiedzi spośród ważnych zgłoszeń,
które zostaną ocenione pod względem oryginalności (10 punktów) oraz identyfikacji z wartościami marki (10
punktów).
Po wybraniu zwycięskich odpowiedzi, jury wybierze taką samą liczbę odpowiedzi z pozostałych odpowiedzi.
Ich autorzy będą zwycięzcami rezerwowymi na wypadek, gdy
-

tożsamość zwycięzcy zostanie zidentyfikowana nieprawidłowo lub niekompletnie;
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-

którekolwiek zasady KONKURSU zostaną złamane;

-

zwycięzca zrzeknie się nagrody lub

-

będzie niezdolny do otrzymania nagrody lub

-

zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu 7 (siedmiu) dni, jak to zostało opisane w zasadach
konkursowych.

-

We wszelkich innych okolicznościach, w których wybrany zwycięzca nie może lub nie chce przyjąć
nagrody lub zostanie zdyskwalifikowany.

Po wyłonieniu, TOUS powiadomi zwycięzców w ciągu 30 dni roboczych, wysyłając e-maile na wskazane
adresy. Zostaną oni powiadomieni, że są zwycięzcami KONKURSU i poproszeni o odpowiedź z
potwierdzeniem, że akceptują nagrodę zgodnie z warunkami dziesiątej zasady konkursu.
Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane wewnętrznie w TOUS w ciągu miesiąca od dnia dokonania
wyboru, jeżeli zwycięzcy wyrażą zgodę poprzez podpisanie Formularza przyjęcia nagrody w Załączniku V
(jeżeli dotyczy) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
SZEŚĆ.- TREŚĆ ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH
Odpowiedzi uczestników powinny być oryginalne i napisane przez nich samych.
Odpowiedzi, które zdaniem TOUS są niezgodne z prawem, niemoralne, sprzeczne z porządkiem publicznym,
obraźliwe, niepokojące, uciążliwe, oszczercze, zniesławiające, obelżywe lub dyskryminujące, przez co rozumie
się treści agresywne, pornograficzne, rasistowskie lub w złym guście bądź które mogłyby, zdaniem TOUS,
narazić na szwank TOUS lub osoby trzecie lub im zaszkodzić, TOUS zastrzega sobie prawo do usunięcia z
konkursu wszelkich odpowiedzi, które naruszają prawo lub zasady konkursu.
Ponadto, odpowiedzi nie mogą odnosić się do stron trzecich, w tym między innymi do nieletnich, celebrytów
i/lub przyjaciół, którzy nie upoważnili uczestnika do odniesienia się do nich w swoich odpowiedziach.
Uczestnicy muszą być przygotowani na dostarczenie TOUS zwolnień podpisanych przez strony trzecie na
żądanie. Odpowiedzi nie powinny wymieniać ani używać materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym
między innymi książek, artykułów, fotografii, dzieł sztuki, muzyki itp. ani identyfikować opisów wszelkich
rodzajów nieruchomości.
SIEDEM.- ZAWIESZENIE LUB ODWOŁANIE KONKURSU
Fakt, iż TOUS może nie egzekwować niektórych zasad konkursowych, nie będzie interpretowany jako
uchylenie wspomnianych zasad.
Jeśli KONKURS musi zostać zawieszony lub odwołany z powodu działania siły wyższej, zdarzeń losowych
lub zdarzeń pozostających poza kontrolą TOUS, TOUS zostanie zwolniony z obowiązku wyrównania i/lub
wypłaty odszkodowania uczestnikom, którzy zostaną odpowiednio poinformowani za pomocą tych samych
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kanałów, które zastosowano do upublicznienia działania. Dokładniej i bez ograniczeń, TOUS nie będzie
odpowiedzialny za wcześniejsze zakończenie lub anulowanie KONKURSU (i) przez odpowiednie organy (w
tym między innymi przez organy ścigania) lub (ii) przez organizatorów ze względów bezpieczeństwa.
OSIEM.- OSZUSTWO
Naruszenie zasad konkursowych lub obowiązujących przepisów prawa przez któregokolwiek z uczestników
skutkuje automatycznym przerwaniem udziału uczestnika w konkursie.
Podobnie, jeśli TOUS lub jakikolwiek inny podmiot powiązany zawodowo z KONKURSEM wykryje
anomalię lub będzie podejrzewać, że uczestnik utrudnia normalny przebieg KONKURSU, w tym poprzez
nielegalną zmianę zapisu, stosując dowolną techniczną lub komputerową procedurę w celu sfałszowania
wyników, mogą oni jednostronnie wyeliminować zapis uczestnika. W związku z tym ważne jest, aby dodać, że
TOUS podjął wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia możliwości oszukańczego, nietypowego lub
podstępnego zachowania, które zmienia sposób udziału w KONKURSIE w celu bezprawnego wygrania
nagrody. W związku z tym TOUS zastrzega sobie prawo do wyeliminowania zgłoszenia jakiegokolwiek
uczestnika, gdy istnieją dowody lub podejrzenia o nieprzepisowe postępowanie opisane w niniejszym
dokumencie.

DZIEWIĘĆ.- WYMIANA NAGRÓD
Obowiązuje limit jednej nagrody na osobę / adres e-mail. Po otrzymaniu nagrody jest ona traktowana jako
zaakceptowana i nie może w żadnych okolicznościach zostać wymieniona lub oddana w zamian za gotówkę.
Nagrody nie mogą być przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody TOUS. Utracone
nagrody nie zostaną zastąpione przez TOUS. Nagrody nie mogą być używane w połączeniu z innymi
ofertami lub promocjami. Liczba dostępnych nagród KONKURSOWYCH to liczba wskazana w niniejszych
zasadach. Jeżeli z powodu błędu drukarskiego lub innego błędu zostanie przyznanych więcej nagród niż
wskazano w zasadach konkursu, zwycięzcy wszelkich dodatkowych nagród zostaną wybrani zgodnie z tą
samą procedurą, która została opisana w niniejszych zasadach.
DZIESIĘĆ.- POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW
TOUS powiadomi zwycięzców pocztą elektroniczną, wysyłając e-maile na adresy e-mail podane podczas
rejestracji, dlatego uczestnicy powinni sprawdzić swoje skrzynki odbiorcze. Zwycięzcy muszą odpowiedzieć
na wiadomość e-mail w celu zaakceptowania nagród w ciągu siedmiu (7) dni, załączając Formularz przyjęcia
nagrody dołączony jako załącznik do niniejszych zasad konkursu, które TOUS wyśle na otrzymane adresy email (dalej: FORMULARZ PRZYJĘCIA). Zwycięzcy, którzy odmówią podpisania FORMULARZA
PRZYJĘCIA, tracą prawo do otrzymania nagrody.
Następnie TOUS skontaktuje się ze zwycięzcami, aby poinformować ich o terminach, w których mogą udać
się do najbliższego punktu sprzedaży w celu odebrania NAGRÓD. TOUS nie ponosi odpowiedzialności za
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pokrycie kosztów podróży poniesionych przez zwycięzców w celu odebrania NAGRÓD, a zwycięzca
pokrywa takie koszty samodzielnie. W tym momencie zwycięzcy będą mieli trzydzieści (30) dni
kalendarzowych na odebranie nagród. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana przez zwycięzcę w tym czasie,
nagroda zostanie uznana za nieważną, a zwycięzca nie będzie uprawniony do żądania odszkodowania.
Jeżeli zwycięzcy w ciągu 7 (siedmiu) dni zwykłych lub kalendarzowych od otrzymania powiadomienia w
postaci wiadomości e-mail (i) zrzekną się nagrody lub (ii) nie odpowiedzą na wiadomość e-mail, że przyjmują
nagrodę lub nie zwrócą FORMULARZA PRZYJĘCIA, TOUS skontaktuje się ze zwycięzcami rezerwowymi,
aby powiadomić ich, że są zwycięzcami KONKURSU.
Jeżeli zwycięzcy rezerwowi, w ciągu 7 (siedmiu) dni zwykłych lub kalendarzowych od otrzymania
powiadomienia o wygraniu KONKURSU, (i) zrzekną się nagrody lub (ii) nie odpowiedzą na wiadomość email, że przyjmują nagrodę, lub nie zwrócą FORMULARZA PRZYJĘCIA, nagroda zostanie automatycznie
uznana za nieważną, (iv) nie odbiorą nagrody w przewidzianym terminie.
JEDENAŚCIE.- OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU
Zabrania się udziału w KONKURSIE pracownikom, pełnomocnikom, przedstawicielom organizatorów
konkursu, sprzedawcom detalicznym produktów TOUS, spółkom i innym podmiotom prawnym
organizatorów konkursu, którzy podlegają kontroli ze strony TOUS lub są związani z powyższymi, agencjom
reklamowym i promocyjnym, dostawcom nagród, towarów i usług związanych z konkursem oraz
bezpośrednim członkom rodziny (rodzeństwu, dzieciom, rodzicom), małżonkom lub partnerom, a także
wszelkim innym osobom z nimi zamieszkującym. Zabronione jest także uczestnictwo w konkursie osób
niepełnoletnich.
DWANAŚCIE.- OPODATKOWANIE
Nagrody mogą podlegać podatkom krajowym, stanowym lub lokalnym. Zwycięzcy odpowiedzialni są za
uiszczenie wszelkich należnych podatków, jeżeli jest to wymagane przez prawo. Na wniosek TOUS,
zwycięzcy muszą dostarczyć kopie formularzy podatkowych, certyfikatów lub upoważnień, jeśli jest to
wymagane przez prawo.
W przypadku Rzeczpospolitej Polskiej:
Wartość nagrody jest równa wartości wskazanej w trzeciej zasadzie. Oprócz nagrody zwycięzca otrzyma
nagrodę pieniężną równą kwocie podatku należnego od dochodu reprezentowanego przez nagrodę
bezgotówkową. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona zwycięzcy bezpośrednio, lecz zostanie
wykorzystana do zapłaty podatku dochodowego.

TRZYNAŚCIE.- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik I: Księstwo Andory, Republika Chile, Chińska Republika Ludowa, Republika Kolumbii,
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Republika Kostaryki, Republika Ekwadoru, Królestwo Hiszpanii, Stany Zjednoczone Ameryki, Republika
Francuska, Republika Grecka, Republika Gwatemali, Specjalny Region Administracyjny Hongkongu w
Chińskiej Republice Ludowej, Republika Hondurasu, Malezja, Państwo Izrael, Meksykańskie Stany
Zjednoczone, Malezja, Republika Panamy, Republika Paragwaju, Rzeczpospolita Polska, Republika
Portugalska, Wolne stowarzyszone państwo Portoryko i Federacja Rosyjska (zwane dalej „KRAJAMI
UCZESTNICZĄCYMI”).
Załącznik II. Państwo Izrael
CZTERNAŚCIE.- PRZYJĘCIE WARUNKÓW
Poprzez sam udział w KONKURSIE uczestnicy przyjmują zasady oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych zgodnie z postanowieniami zasady trzynastej.
Bez ograniczenia dla praw i gwarancji udzielanych konsumentom w jakikolwiek sposób, TOUS zastrzega
sobie prawo do podejmowania uzasadnionych kroków w celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości lub
trudności dotyczących KONKURSU, z wyłączeniem zawieszenia lub odwołania konkursu, w którym to
przypadku zastosowanie będą miały przepisy zasady ósmej.
PIĘTNAŚCIE.- PRAWA AUTORSKIE ORAZ WYKORZYSTANIE ODPOWIEDZI, IMION I
NAZWISK ORAZ WIZERUNKU ZWYCIĘZCÓW
Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, uczestnicząc w KONKURSIE uczestnicy przyznają
firmie TOUS, która to akceptuje, bezpłatną, niewyłączną, ogólnoświatową licencję, przez maksymalny okres
dozwolony przez prawo, na wszystkie prawa własności intelektualnej związane z odpowiedziami udzielonymi
w związku z KONKURSEM (powielanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie i prawa do
komunikacji publicznej, w tym do publikacji cyfrowej oraz ujawniania komentarzy), na dowolnym nośniku i w
dowolnym formacie, w tym, ale nie wyłącznie, w druku, radiu, telewizji i Internecie (w tym w sieciach
społecznościowych i na platformach mikroblogowania). TOUS jest upoważniony, ale nie zobowiązany do
publikowania i/lub rozpowszechniania odpowiedzi uczestników w KONKURSIE. Uczestnicy przyjmują do
wiadomości i akceptują fakt, że nie mają prawa do jakiegokolwiek uznania, wynagrodzenia lub zapłaty.
Uczestnicy zrzekają się wszelkich autorskich praw osobistych do odpowiedzi udzielonych w formularzu i
zgadzają się, że prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do ich odpowiedzi należą do TOUS, który
może ich używać według własnego uznania. Jeśli TOUS ostatecznie zdecyduje się skorzystać z niektórych
odpowiedzi, uczestnik zgadza się podpisać wszelkie dokumenty, które mogą być potrzebne w związku z cesją
praw.
Ponadto, o ile nie jest to zabronione przez prawo, w celu promowania i rozpowszechniania KONKURSU i
produktów TOUS oraz ich platform reklamowych i medialnych, zwycięzcy KONKURSU upoważniają
TOUS do: (i) rejestracji ich wizerunku, głosu lub imienia i nazwiska; (ii) powielania lub utrwalania dowolnego
z powyższych elementów, w całości lub w części, między innymi w formacie audiowizualnym, wideo lub
graficznym, fotograficznym lub papierowym; oraz (iii) wykorzystania wizerunku zwycięskiego uczestnika do
10

celów promocyjnych (w tym wizerunku, głosu lub imienia i nazwiska) w dowolnym formacie lub na
dowolnym nośniku uznanym przez TOUS za odpowiedni (w tym w szczególności w broszurach, gazetach,
czasopismach, książkach i w Internecie), bez jakichkolwiek ograniczeń geograficznych, czasowych czy innych.
W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje ograniczenie czasowe 5 (pięciu) lat po przyznaniu
nagrody.
TOUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prawa lub naruszenie praw stron trzecich
przez uczestników w ich odpowiedziach. W takich przypadkach uczestnicy zobowiązują się do niepociągania
TOUS do odpowiedzialności. TOUS zastrzega sobie prawo do odrzucenia odpowiedzi, jeśli odkryje lub
podejrzewa, że doszło do plagiatu lub że prawa osób trzecich zostały naruszone lub że odpowiedzi nie
zostały napisane przez uczestników, którzy twierdzą, że je napisali.
Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone bezpłatnie i uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu od TOUS
żadne wynagrodzenie.
SZESNAŚCIE.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TOUS zastrzega sobie wszelką odpowiedzialność z tytułu straty, pogorszenia stanu, kradzieży, opóźnienia lub
innych okoliczności leżących po stronie osób trzecich lub sieci Internet, a które mogą wpływać na
KONKURS.
Ponadto, uczestnicy i zwycięzcy zgadzają się: (a) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz
decyzji TOUS; (b) zwolnić TOUS oraz jej jednostki stowarzyszone, jednostki zależne lub niezależnych
wykonawców oraz odpowiednio ich członków zarządu, pracowników, pełnomocników i przedstawicieli, w
tym agencje reklamowe i PR, z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, w tym w szczególności
uszczerbku na zdrowiu, szkód majątkowych lub zgonu w związku z przyjęciem. posiadaniem, wykorzystaniem
lub niewłaściwym wykorzystaniem nagrody, lub uczestnictwem w KONKURSIE.
SIEDEMNAŚCIE.- ZŁOŻENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI KONKURSU
Zasady KONKURSU zostały poświadczone notarialnie i złożone u notariusza, Pedro Carlosa Moro Garcíi,
członka Katalońskiej Izby Notarialnej (Cataluña Notaries Association), jak również zarejestrowane w
Elektronicznym Rejestrze Zasad Konkursowych (Archivo Electrónico de bases de Concursos, ABACO),
będącym ogólnodostępną usługą świadczoną przez Radę Generalną Notariatu (General Council of Notaries),
opublikowanym pod adresem www.notariado.org/ABACO.
W przypadku Republiki Ekwadoru, zasady konkursu zostały złożone u notariusza numer jedenaście kantonu
Quito.
Zasady konkursu można również znaleźć na stronie internetowej www.tous.com lub w dowolnym
uczestniczącym w konkursie punkcie sprzedaży TOUS.
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OSIEMNAŚCIE.- JĘZYK
Niniejsze zasady zostały opracowane w języku hiszpańskim i przetłumaczone zostaną na kilka języków. Tym
niemniej, w przypadku rozbieżności wersja hiszpańska będzie miała pierwszeństwo nad wszystkimi innymi.

Załącznik I: Ochrona danych osobowych dla Księstwa Andory, Republiki Chile, Chińskiej Republiki
Ludowej, Republiki Kolumbii, Republiki Kostaryki, Republiki Dominikańskiej, Republiki Ekwadoru,
Królestwa Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki
Gwatemali, Specjalnego Administracyjnego Regionu Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej, Republiki
Hondurasu, Malezji, Państwa Izrael, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Republiki Panamy, Republiki
Paragwaju, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Wolnego stowarzyszonego państwa Portoryko i
Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie

z obowiązującymi

przepisami

prawa

dotyczącymi

ochrony

danych

osobowych,

w tym

w szczególności Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) oraz e-handlu i przepisów wdrażających, dobrowolne przekazanie danych osobowych (w tym
imienia i nazwiska, adresu oraz adresu e-mail) w celu wzięcia udziału w KONKURSIE oznacza zgodę
uczestnika na to, aby TOUS, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionej spółki wchodzącej w skład
Grupy Tous (z listą spółek można się zapoznać pod adresem www.tous.com), przetwarzała te dane w celu
zarządzania komunikacją niezbędną w celu prawidłowej realizacji KONKURSU. Uczestnicy gwarantują
prawdziwość danych, które przekazują.
Przetwarzanie danych będzie zgodne z Polityką prywatności TOUS, z którą można się zapoznać na stronie
www.tous.com. Dane osobowe uczestników zostaną dodane do pliku tymczasowego znajdującego się w
danym kraju, co jest zgodne ze środkami ochronnymi niezbędnymi do zagwarantowania bezpieczeństwa
danych osobowych. Po zakończeniu KONKURSU dane te zostaną usunięte. Jedynymi danymi, które zostaną
przekazane Joyería Tous, SA (Hiszpania) są odpowiedzi uzyskane podczas KONKURSU, bez uwzględnienia
danych osobowych uczestników. Uznaje się zatem, że dane osobowe zostały odłączone od osoby, do której
należą, i że w związku z tym nie zostanie przeprowadzony międzynarodowy transfer danych osobowych.
Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu, sprzeciwu, modyfikacji, poprawienia, anulowania, przenoszenia lub
ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych,

wysyłając

wiadomość

e-mail

na

adres

dataprotection@tous.com lub list na następujący adres pocztowy: Carretera de Vic, El Guix, 3, 08243 ,
Manresa (Barcelona). Ponadto, uczestnik może zgłosić swoje roszczenie bezpośrednio przed właściwym
organem kontroli, hiszpańską agencją ds. ochrony danych, na stronie www.agpd.es.
W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zainteresowana strona może

12

również skontaktować się z Delegatem ds. Ochrony danych (DPO) Grupy TOUS poprzez następujący adres
e-mail: dpo@tous.com.
Firma stosuje środki bezpieczeństwa wymagane przez hiszpańskie przepisy dotyczące ochrony danych i
dyrektywy europejskie, mające na celu zabezpieczenie dostarczonych informacji i zapobieganie ich zmianie,
utracie lub udostępnieniu / przetworzeniu przez osoby nieuprawnione. Środki te są współmierne do stanu
technologii, rodzaju przechowywanych danych i zagrożeń, na które są narażone, w tym zagrożeń dla ludzi,
fizycznych i/lub naturalnych. Firma zobowiązuje się do zachowania absolutnej poufności wszystkich
informacji i wykorzystywania ich wyłącznie do określonych celów.
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Załącznik II. Ochrona danych osobowych w Państwie Izrael
Informacje, które poda Pan/Pani podczas rejestracji w celu udziału w KONKURSIE lub kiedy skontaktuje
się Pan/Pani z TOUS, będą przechowywane tymczasowo w bazie danych posiadanej przez Tous lub inny
podmiot w jej imieniu. Musi Pan/Pani przesłać tylko prawdziwe, dokładne i kompletne dane, potwierdzając,
że podane informacje są prawdziwe, dokładne i kompletne. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych
informacji może uniemożliwić udział w KONKURSIE. Tous zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich
wygranych lub nagród, nawet jeśli zostały one już ogłoszone lub jeśli podał(-a) Pan/Pani niedokładne,
niepełne lub nieprawdziwe dane po rejestracji w KONKURSIE lub w inny sposób.
Nie jest Pan/Pani prawnie zobowiązany(-a) do podawania tych informacji. Podanie ich zależy tylko od
Pana/Pani zgody i woli. Jednak bez podania prawdziwych, dokładnych i kompletnych danych nie będzie
Pan/Pani mógł(-a) wziąć udziału w KONKURSIE.
TOUS wykorzysta podane przez Pana/Panią informacje, aby umożliwić udział w KONKURSIE, zarządzać
relacjami z klientami oraz w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu. W tym celu TOUS może również
udostępniać przekazywane informacje zewnętrznym dostawcom usług i podwykonawcom.
Baza danych TOUS jest przechowywana na komputerach i serwerach obsługiwanych przez usługodawców
spoza Państwa Izrael. Zgadzając się na warunki KONKURSU, wyraża Pan/Pani także zgodę na przesyłanie
Pana/Pani danych osobowych w celu ich przetwarzania i przechowywania poza Izraelem.
Biorąc udział w KONKURSIE, przesyła Pan/Pani swoje dane osobowe i zgodę na zasady KONKURSU. W
dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać swoją zgodę, wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody.
Adres, na który można wysłać takie powiadomienie, to: dataprotection@tous.com
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Załącznik V: Formularze przyjęcia
V.1 Formularz ochrony danych osobowych dla Księstwa Andory, Republiki Chile, Chińskiej Republiki
Ludowej, Republiki Kolumbii, Republiki Kostaryki, Republiki Ekwadoru, Królestwa Hiszpanii, Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki Gwatemali, Specjalnego
Regionu Administracyjnego Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej, Republiki Hondurasu, Malezji,
Państwa Izrael, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Malezji, Republiki Panamy, Republiki Paragwaju,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Wolnego stowarzyszonego państwa Portoryko i Federacji
Rosyjskiej (zwanych dalej „KRAJAMI UCZESTNICZĄCYMI”)
Ja, Pan/Pani
osobistym numer

legitymujący/legitymująca

się

dowodem

, pełnoletni/pełnoletnia, zamieszkały/zamieszkała pod adresem

, jako uczestnik/uczestniczka konkursu pt. „Twój Wielki Dzień Tous 2018” organizowanego przez Joyería
Tous, S.A. (dalej „Tous”) i jako zdobywca/zdobywczyni nagrody w konkursie, niniejszym oświadczam, że
informacje przekazywane przeze mnie w niniejszym formularzu są rzetelne, zgodne z prawdą i dokładne oraz

OŚWIADCZAM: Jako zwycięzca konkursu „Twój Wielki Dzień Tous 2018”, niniejszym przyjmuję
następującą nagrodę: (1) naszyjnik z białego złota z diamentami oraz opaska na szyję z białego złota, i

UPOWAŻNIAM: , zgodnie z podstawą prawną konkursu, lokalnych przedstawicieli JOYERÍA TOUS, S.A.
lub upoważniony podmiot zewnętrzny działający w jej imieniu do rejestrowania mojego wizerunku i
wykorzystania mojego imienia i nazwiska, głosu i wypowiedzi; (i) do ich powielania i utrwalania za pomocą
między innymi środków audiowizualnych, fotograficznych lub druku oraz (ii) do wykorzystywania ich
następnie w celach handlowych, reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych z zastosowaniem
dowolnych środków lub formatów (w tym w szczególności materiałów wideo o charakterze reklamowym,
materiałów wideo o charakterze promocyjnym, spotów, materiałów z ich przygotowania, innych utworów
audiowizualnych lub zapisów, pozostałych zapisów dźwiękowych pozostałych utworów wizualnych lub
fotograficznych, informacji dla prasy, artykułów, wpisów, wpisów na blogach itd.) w celu rozpowszechnienia
informacji o zwycięzcach konkursu pn. „Twój Wielki Dzień Tous 2018” i reklamy produktów Tous przy
użyciu dowolnych środków, jakie Tous uzna za stosowne, w tym poprzez telewizję, radio, Internet, media
społecznościowe, blogi, aplikacje na telefony, gazety, czasopisma itd.

Ponadto, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, niniejszym zostaje Pan/Pani poinformowany(a), że informacje przekazywane przez Pana/Panią poprzez ten formularz i wszelkie inne informacje
przekazywane w ramach uczestnictwa w konkursie zostaną dodane do zbioru danych prowadzonego przez
JOYERÍA TOUS, S.A., z siedzibą pod adresem Carretera de Vic, El Guix, 3, 08243, Manresa (Barcelona), w
celu nawiązania, utrzymania i zarządzania Państwa relacją z TOUS w zakresie uczestnictwa w konkursie.
Zostaje Pan/Pani poinformowany(-a), że wszystkie pola w tym formularzu upoważnienia są wymagane, więc
jeśli pominie Pan/Pani którekolwiek z nich, nie będziemy mogli rozpatrzyć Pana/Pani wniosku.
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Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu, sprostowania, zastrzeżenia, anulowania, przenoszenia i
ograniczenia przetwarzania danych, wysyłając pisemną prośbę wraz z kopią dowodu osobistego (DNI) lub
inną ważną formą identyfikacji, wskazując, z którego prawa chce Pan/Pani skorzystać, na adres e-mailowy
dataprotection@tous.com lub na wskazany powyżej adres pocztowy. Zgadza się Pan/Pani powiadomić
TOUS o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych, aby były one zawsze aktualne i wolne od błędów.
Oświadcza Pan/Pani również, że podane informacje są dokładne i prawdziwe.
Powyższe nie podlega ograniczeniom geograficznym, czasowym ani innym, a treści są udzielane bezpłatnie,
zaś uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu od TOUS żadne wynagrodzenie.

Na dowód czego niniejszy formularz upoważnienia został podpisany w miejscowości i w dniu określonych
poniżej.

Podpisano: Pan/Pani
Data:

Kraj:
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V.2 Formularz przyjęcia nagrody dla Rzeczpospolitej Polskiej

Ja, Pan/Pani

legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym numer
, pełnoletni/pełnoletnia, zamieszkały/zamieszkała pod adresem _________________,

jako uczestnik/uczestniczka konkursu pt. „Twój Wielki Dzień Tous 2018” organizowanego przez Joyería
Tous, S.A. (dalej „Tous”) i jako zdobywca/zdobywczyni nagrody w konkursie, niniejszym oświadczam, że
informacje przekazywane przeze mnie w niniejszym formularzu upoważnienia są rzetelne, zgodne z prawdą
i dokładne oraz
OŚWIADCZAM: Że znam i przyjmuję zasady konkursu zatytułowanego „Twój Wielki Dzień Tous 2018”
oraz

że

jako

zwycięski

uczestnik/uczestniczka

przyjmuję

nagrodę

w postaci

_______________________________________ zgodnie z punktem trzynastym Zasad konkursu oraz
Niniejszym UDZIELAM TOUS nieodpłatnej, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na
maksymalny czas dozwolony przepisami prawa na całość praw własności intelektualnej istniejących
w terminie

konkursu

z KONKURSEM

lub

(praw

stworzonych
do

powielania,

w przyszłości,
utrwalania,

do

odpowiedzi

dystrybucji,

przesłanych

przekształcenia

w związku

i publicznego

rozpowszechniania, w tym publikacji elektronicznej i ujawniania komentarzy) poprzez dowolne środki
i w dowolnej formie, dostępnej obecnie lub w przyszłości, w tym w szczególności w druku, w radio,
w telewizji i w Internecie (w tym mediach społecznościowych i na platformach mikroblogowych) oraz licencji
na wykorzystanie praw do mojego wizerunku.
TOUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prawa lub naruszenie praw stron trzecich
przez uczestników w ich odpowiedziach. W takich przypadkach uczestnicy zobowiązują się do niepociągania
TOUS do odpowiedzialności. TOUS zastrzega sobie prawo do odrzucenia odpowiedzi i/lub anulowania
nagrody zwycięzcy, jeśli odkryje lub podejrzewa, że doszło do plagiatu lub że prawa osób trzecich zostały
naruszone lub że odpowiedzi nie zostały napisane przez uczestników, którzy twierdzą, że je napisali.
UPOWAŻNIAM:(i) JOYERÍA TOUS, S.A. lub upoważniony podmiot zewnętrzny działający w jej imieniu
do rejestrowania mojego wizerunku i wykorzystania mojego imienia i nazwiska, głosu i wypowiedzi,
bezpłatnie, na całym świecie; (ii) do powielania i utrwalania mojego wizerunku za pomocą między innymi
środków audiowizualnych, fotograficznych lub druku oraz (iii) do bezpłatnego wykorzystywania ich następnie
w celach handlowych, reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych z zastosowaniem dowolnych
środków lub formatów dostępnych obecnie lub w przyszłości (w tym w szczególności materiałów wideo
o charakterze reklamowym, materiałów wideo o charakterze promocyjnym, spotów, materiałów z ich
przygotowania, innych utworów audiowizualnych lub zapisów, pozostałych zapisów dźwiękowych
pozostałych utworów wizualnych lub fotograficznych, informacji dla prasy, artykułów, wpisów, wpisów na
blogach itd.) w celu rozpowszechnienia informacji o zwycięzcach konkursu pn. „Twój Wielki Dzień Tous
2018” i reklamy produktów Tous przy użyciu dowolnych środków, jakie Tous uzna za stosowne, w tym
poprzez telewizję, radio, Internet, media społecznościowe, blogi, aplikacje na telefony, gazety, czasopisma itd.
przez okres 5 (pięciu) lat od daty nagrody.
Ponadto, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, niniejszym zostaje Pan/Pani poinformowany(a), że informacje przekazywane przez Pana/Panią poprzez ten formularz i wszelkie inne informacje
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przekazywane w ramach uczestnictwa w konkursie zostaną dodane do zbioru danych prowadzonego przez
JOYERÍA TOUS, S.A., z siedzibą pod adresem Carretera de Vic, El Guix, 3, 08243, Manresa (Barcelona),
w celu nawiązania, utrzymania i zarządzania Pana/Pani relacją z TOUS w zakresie uczestnictwa w konkursie
przez czas potrzebny na rozstrzygnięcie KONKURSU.
Przekazanie tych informacji i zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednak
bez podania zgody, jak również prawdziwych, dokładnych i pełnych danych nie będzie mógł/mogła
Pan/Pani uczestniczyć w KONKURSIE. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a także uzyskać dostęp, sprzeciwiać się,
modyfikować, poprawiać, anulować, przenosić lub ograniczać swoje dane, wysyłając pisemną prośbę wraz z
kopią swojego dokumentu tożsamości kartę (DNI) lub inną ważną formę identyfikacji, wskazującą, które
prawo chce Pan/Pani wykonywać, na adres help@tous.com lub na adres pocztowy podany powyżej. Ponadto
może Pan/Pani przedstawić swoje roszczenie bezpośrednio przed właściwym organem kontroli, Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na stronie: www.giodo.gov.pl
W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zainteresowana strona może
również skontaktować się z Delegatem ds. Ochrony danych (DPO) Grupy TOUS poprzez następujący adres
e-mail: dpo@tous.com.

Zgadza się Pan/Pani powiadomić TOUS o wszelkich zmianach swoich danych osobowych w celu
zachowania ich stałej aktualności i poprawności. Oświadcza Pan/Pani również, że podane informacje są
dokładne i prawdziwe.

Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone bezpłatnie i uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu od Tous
żadne wynagrodzenie.

Na dowód czego niniejszy formularz upoważnienia został podpisany w miejscowości i w dniu określonych
poniżej.

Podpisano: Pan/Pani
Data:

Kraj:
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V.3 Formularz przyjęcia nagrody dla Republiki Kostaryki
Ja, Pan/Pani
osobistym numer

legitymujący/legitymująca

się

dowodem

, pełnoletni/pełnoletnia, zamieszkały/zamieszkała pod adresem

, jako uczestnik/uczestniczka konkursu pt. „Twój Wielki Dzień Tous 2018” organizowanego przez Joyería
Tous, S.A. (dalej „Tous”) i jako zdobywca/zdobywczyni nagrody w konkursie, niniejszym oświadczam, że
informacje przekazywane przeze mnie w niniejszym formularzu są rzetelne, zgodne z prawdą i dokładne oraz
że są zgodne ze wszystkimi warunkami obecnej promocji

OŚWIADCZAM: Jako zwycięzca konkursu „Twój Wielki Dzień Tous 2018” niniejszym przyjmuję nagrodę
składającą się z

, i potwierdzam,

że nagroda jest w pełni zgodna z tym, co zostało zaoferowane i dokładnie spradzone, i znajduje się w
idealnym stanie, oraz

UPOWAŻNIAM: (i) JOYERÍA TOUS, S.A. lub upoważniony podmiot zewnętrzny działający w jej imieniu
do rejestrowania mojego wizerunku i wykorzystania mojego imienia i nazwiska, głosu i wypowiedzi; (ii) do ich
powielania i utrwalania za pomocą między innymi środków audiowizualnych, fotograficznych lub druku oraz
(iii) do wykorzystywania ich następnie w celach handlowych, reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych
z zastosowaniem dowolnych środków lub formatów (w tym w szczególności materiałów wideo o charakterze
reklamowym, materiałów wideo o charakterze promocyjnym, spotów, materiałów z ich przygotowania,
innych utworów audiowizualnych lub zapisów, pozostałych zapisów dźwiękowych pozostałych utworów
wizualnych lub fotograficznych, informacji dla prasy, artykułów, wpisów, wpisów na blogach itd.) w celu
rozpowszechnienia informacji o zwycięzcach konkursu pn. „Twój Wielki Dzień Tous 2018” i reklamy
produktów Tous przy użyciu dowolnych środków, jakie Tous uzna za stosowne, w tym poprzez telewizję,
radio, Internet, media społecznościowe, blogi, aplikacje na telefony, gazety, czasopisma itd.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zostaje Pan/Pani poinformowany(-a), że
informacje podane w tym formularzu oraz wszelkie inne informacje dostarczone przez Pana/Panią w ramach
uczestnictwa w konkursie będą dodane do pliku prowadzonego przez JOYERÍA TOUS, SA, z siedzibą w
Carretera de Vic, El Guix, 3, 08243, Manresa (Barcelona), w celu rozwijania, utrzymywania i kontrolowania
Pana/Pani relacji z TOUS, w związku z Pana/Pani udziałem w konkursie. Zostaje Pan/Pani
poinformowany(-a), że wszystkie pola w tym formularzu upoważnienia są wymagane, więc jeśli pominie
Pan/Pani którekolwiek z nich, nie będziemy mogli rozpatrzyć Pana/Pani wniosku. Informujemy, że ma
Pan/Pani prawo do dostępu, poprawiania, odrzucania i anulowania swoich danych, wysyłając pisemną prośbę
wraz z kopią dowodu osobistego (DNI) lub inną ważną formą identyfikacji, wskazując, z których praw chce
Pan/Pani skorzystać, na adres dataprotection@tous.es lub na wskazany powyżej adres pocztowy. Zgadza się
Pan/Pani powiadomić TOUS o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych, aby były zawsze aktualne i
wolne od błędów. Ponadto oświadcza Pan/Pani, że podane informacje są dokładne i prawdziwe.
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Powyższe nie podlega ograniczeniom geograficznym, czasowym ani innym, a treści są udzielane bezpłatnie,
zaś uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu od TOUS żadne wynagrodzenie.

Upoważnienie to uznaje się za bezterminowe; jeśli jednak zostanie odwołane w czasie krótszym niż sześć (6)
miesięcy, TOUS zostanie zabezpieczony wartością nagrody.

W przypadku podania nieprawdziwych lub niedokładnych informacji w dowolnym czasie w niniejszej
promocji (w tym w tym dokumencie), akceptuję fakt dyskwalifikacji z udziału w konkursie oraz wycofanie lub
zwrot nagrody.

Na dowód czego niniejszy formularz upoważnienia został podpisany w miejscowości i w dniu określonych
poniżej.

Podpisano: Pan/Pani
Data:

Kraj:
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