ZASADY KONKURSU
„Twój Wielki Dzień Tous 2017”
JEDEN – OBSZAR GEOGRAFICZNY, CZAS I UCZESTNICY
Spółka Joyería Tous, S.A. (zwana dalej „TOUS”) z siedzibą pod adresem Carretera de Vic, El
Guix,

nº

3,

08243

Manresa

(Barcelona),

Hiszpania,

planuje

bezpośrednio lub

za

pośrednictwem swoich miejscowych przedstawicieli wystąpić w roli sponsora konkursu
w każdym z niżej wymienionych państw, w którym to konkursie nieodpłatnie będą mogły
wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby będące zgodnie z prawem obywatelami: Księstwa
Andory, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Aruby, Republiki Chile, Chińskiej Republiki Ludowej,
Republiki Kolumbii, Republiki Kostaryki, Republiki Ekwadoru, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, Republiki Słowackiej, Królestwa Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki Gwatemali, Specjalnego
Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej, Kajmanów, Państwa
Izrael, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Malezji, Republiki Panamy, Republiki
Paragwaju,

Rzeczpospolitej

Stowarzyszonego
i Wschodniej

Portoryko,

Republiki

Polskiej,
Republiki

Urugwaju

Republiki
Czeskiej,

(zwanych

Portugalskiej,
Federacji

dalej

Wolnego

Rosyjskiej,

„KRAJAMI

Sint

Państwa
Maarten

UCZESTNICZĄCYMI”).

Postanowienie to jest nieważne w przypadku państw, w których takie działania są
zabronione na mocy przepisów prawa. Uczestnictwo w tym konkursie oznacza całkowitą
i bezwarunkową zgodę ze strony uczestników na warunki konkursu i decyzje TOUS
dotyczące wszelkich kwestii związanych z konkursem, które mają charakter ostateczny
i wiążący. DOKONANIE JAKIEGOKOLWIEK ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE WPŁYWA NA
ZWIĘKSZENIE SZANS NA WYGRANĄ.

Uczestnicy muszą wypełnić w okresie zapisów wskazany poniżej formularz internetowy,
dostęp do którego można uzyskać skanując kod QR lub odwiedzając adres URL podany
w broszurach,

które

można

znaleźć

w punktach

sprzedaży

TOUS

znajdujących

się

w KRAJACH UCZESTNICZĄCYCH (z wyjątkiem outletów, punktów sprzedaży na lotniskach,
których nie wymieniono poniżej, i punktów sprzedaży „oficjalnych dystrybutorów”), zwanych
dalej „uczestniczącymi

punktami sprzedaży”, które można sprawdzić pod adresem

www.tous.com. W Królestwie Hiszpanii formularz można wypełnić przy użyciu terminali
sprzedaży w uczestniczących punktach sprzedaży z pomocą pracujących tam sprzedawców.
Uczestniczące punkty sprzedaży mieszczą się na następujących lotniskach:
-

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

-

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

-

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

-

port lotniczy Honqiao, T2, N.1 – Shenda Road, Minhang Dt. – Szanghaj (Chiny).

W Królestwie Hiszpanii, Republice Portugalskiej, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych,
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Federacji Rosyjskiej uczestnicy mogą również
wziąć udział za pośrednictwem strony TOUS na Facebooku, wskazanej w zasadzie numer
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cztery, podając swoje dane osobowe celem wzięcia udziału w konkursie „Twój Wielki Dzień
Tous” (zwanym dalej KONKURSEM).
Uczestnicy mogą również wziąć udział za pośrednictwem sklepów internetowych TOUS
w następujących krajach: Królestwo Hiszpanii, Republika Kolumbii, Republika Portugalska,
Meksykańskie Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Federacja
Rosyjska, Republika Francuska, Republika Grecka, Rzeczpospolita Polska i Portoryko.
Termin (zwany dalej „TERMINEM NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ”), w którym można wziąć
udział w KONKURSIE, przy założeniu, że spełnione zostaną wyszczególnione niżej warunki,
jest następujący:
-

Republika Grecka i Księstwo Andory: 14–16 czerwca 2017 r. w normalnych
godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Specjalny Region Administracyjny Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej:
2–4 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących punktach
sprzedaży;

-

Republika Portugalska: 7–9 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy
w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Republika

Chile: 29 czerwca–1 lipca 2017 r. w normalnych godzinach pracy

w uczestniczących punktach sprzedaży;
-

Polska: 6–10 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży;

-

Wolne Państwo Stowarzyszone Portoryko: 9–10 czerwca 2017 r. w normalnych
godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Chińska Republika Ludowa: 23–25 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach
pracy w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Republika Gwatemali: 14–15 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy
w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Królestwo Hiszpanii: 13, 14 i 16 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy
w następujących z uczestniczących punktów sprzedaży:
o

Tous El Corte Inglés Sevilla Este, Sewilla;

o

Tous Tetuán, Sewilla;

o

Tous El Corte Inglés Nervión, Sewilla;

o

Tous El Corte Inglés Duque, Sewilla;

o

Tous El Corte Inglés Duque Complementos, Sewilla;

o

Tous El Corte Inglés Aznalfarache, San Juan Aznalfarache

o

Tous Reyes Católicos, Granada

o

Tous El Corte Inglés Granada, Granada

o

Tous El Corte Inglés Arabial, Granada

o

Tous Ciudad Real

o

Tous Albacete

o

Tous El Corte Inglés Albacete

o

Tous Centro Comercial Luz del Tajo, Toledo
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-

o

Tous El Corte Inglés Talavera de la Reina, Talavera de la Reina

o

Tous Guadalajara

o

Tous El Corte Inglés Guadalajara, Guadalajara

Królestwo Hiszpanii: 13–15 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy
w następujących z uczestniczących punktów sprzedaży:

-

o

Tous Burgos

o

Tous El Corte Inglés Cornellá, Cornellá de Llobregat

Królestwo Hiszpanii: 14–16 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy we
wszystkich z uczestniczących punktów sprzedaży, których nie wymieniono powyżej;

-

Republika Grecka i Republika Czeska: 14–15 czerwca 2017 r. w normalnych
godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Republika

Panamy:

15–16 czerwca

2017 r.

w normalnych

godzinach

pracy

w uczestniczących punktach sprzedaży;
-

Meksykańskie Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska i Republika Kostaryki:
16–18 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących punktach
sprzedaży;

-

Państwo

Izrael:

21–23 czerwca

2017 r.

w normalnych

godzinach

pracy

w uczestniczących punktach sprzedaży;
-

Republika Kolumbii: 16–18 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy
w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Republika

Dominikańska

i Republika

Słowacka:

24–25 czerwca

2017 r.

w normalnych godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży;
-

Republika

Paragwaju:

1–2 lipca

2017 r.

w normalnych

godzinach

pracy

w uczestniczących punktach sprzedaży;
-

Królestwo Arabii Saudyjskiej i Zjednoczone Emiraty Arabskie: 6–8 lipca
2017 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Wschodnia Republika Urugwaju: 22–23 lipca 2017 r. w normalnych godzinach
pracy w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Malezja: 28–30 lipca 2017 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży;

-

Republika

Ekwadoru:

20–23 lipca

2017 r.

w normalnych

godzinach

pracy

w uczestniczących punktach sprzedaży;
-

Aruba: 2–3 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy w uczestniczących
punktach sprzedaży;

-

Kajmany i Saint Maarten: 23–24 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy
w uczestniczących punktach sprzedaży;

-

Republika Francuska: 9–11 czerwca 2017 r. w normalnych godzinach pracy
w uczestniczących punktach sprzedaży.

We

wszystkich

przypadkach

w konkursie

można

wziąć

udział

w godzinach

pracy

uczestniczących punktów sprzedaży lub sklepów internetowych.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie wskazanym w ustępie piątym niniejszych zasad
spośród uczestników, którzy spełnili wszystkie wymagania przy zachowaniu zgodności ze
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wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i wzięli udział w KONKURSIE W TERMINIE
NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ.
TOUS może zmienić daty prowadzenia KONKURSU ze względu na wystąpienie okoliczności
siły

wyższej

lub

zdarzeń

losowych.

Nowe

daty

prowadzenia

KONKURSU

zostaną

opublikowane w witrynie internetowej www.tous.com, mediach społecznościowych lub
punktach sprzedaży TOUS z odpowiednim wyprzedzeniem. TOUS zastrzega sobie również
prawo do zmiany warunków KONKURSU z ważnej i uzasadnionej przyczyny – wtedy również
poda informację na ten temat w witrynie internetowej TOUS, mediach społecznościowych
lub punktach sprzedaży TOUS.
Chociaż część KONKURSU odbywa się w mediach społecznościowych (Facebook), w żaden
sposób nie sponsorują one, nie wspierają ani nie prowadzą tego KONKURSU.
DWA – CEL
Ten KONKURS ma na celu promocję sprzedaży i wygenerowanie nowej bazy danych
zarejestrowanych użytkowników zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
i warunkiem

trzynastym

oraz

zwiększenie

tym

sposobem

liczby

zarejestrowanych

użytkowników, którzy otrzymują „Biuletyn informacyjny” Tous.
TRZY – NAGRODY
W konkursie można wygrać następujące nagrody:
-

5 (pięć) wycieczek do siedziby głównej TOUS w Manresie (niedaleko
Barcelony), obejmujących 2 (dwie) noce ze śniadaniem w dwuosobowym pokoju
w czterogwiazdkowym hotelu w Barcelonie; przelot w obie strony klasą turystyczną,
z najbliższego lotniska biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania zwycięzcy konkursu,
przy zastrzeżeniu limitu kosztów w wysokości 2500 EUR lub ekwiwalentu w walucie
odpowiedniego kraju uczestniczącego, zgodnie z informacją podaną w stopce tej
strony 1(z wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej). Łącznie 5 (pięć) nagród zostanie
przyznanych

zwycięzcom,

którzy

mogą

pochodzić

z dowolnego

z KRAJÓW

UCZESTNICZĄCYCH.

1Wycieczka do siedziby głównej TOUS w Manresie (niedaleko Barcelony): Andora 2500 EUR;
Arabia Saudyjska 10 283 SAR; Aruba 2742 USD; Republika Bułgarii 4894 BGN; Kajmany 2742 USD;
Republika Chile 1 850 946 CLP; Republika Kolumbii 8 176 943 $; Republika Kostaryki 2742 USD;
Curaçao 2742 USD; Republika Czeska 67 014 CZK; Republika Ekwadoru 2742 USD; Republika
Francuska 2500 EUR; Ghana 11 530 GHC; Republika Grecka 2500 EUR; Republika Gwatemali
2742 USD; Specjalny Region Administracyjny Hongkong 21 341 HKD; Państwo Izrael 9908 ₪; Malezja
11 889 MYR; Meksykańskie Stany Zjednoczone 52 308 MXN; Nowa Zelandia 3985 NZD; Republika
Panamy 2742 USD; Republika Paragwaju 2742 USD; Rzeczpospolita Polska 10 573 PLN; Republika
Portugalska 2500 EUR; Wolne Państwo Stowarzyszone Portoryko 2742 USD; Państwo Katar 9984 QAR;
Rumunia 11 361 RON; Federacja Rosyjska 161 271 RUB; Sint Maarten 2742 USD; Słowacja 2500 EUR;
Hiszpania 2500 EUR; Zjednoczone Emiraty Arabskie 10 071 AED; Wschodnia Republika Urugwaju
2742 USD; Stany Zjednoczone 2742 USD.
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-

1

(jedna)

nagroda

złożona

z naszyjnika

z białego

złota

z diamentami

i chokera z białego złota. Przybliżone wartości przedstawiono w stopce tej strony
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(z wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej). Łącznie 50 (pięćdziesiąt) nagród

zostanie przyznanych zwycięzcom, którzy mogą pochodzić z dowolnego z KRAJÓW
UCZESTNICZĄCYCH;
-

1 (jedna) bransoletka z litego srebra pozłacana różowym złotem. Przybliżone
wartości przedstawiono w stopce tej strony3. Łącznie 100 (sto) nagród zostanie
przyznanych

zwycięzcom,

którzy

mogą

pochodzić

z dowolnego

z KRAJÓW

UCZESTNICZĄCYCH.
W przypadku, gdy jednym ze zwycięzców nagrody będzie mieszkaniec Chińskiej Republiki
Ludowej, nagroda zostanie zamieniona na wycieczkę dla zwycięzcy i jednej osoby
towarzyszącej do wybranego przez niego miejsca w Chińskiej Republice Ludowej. Zwycięzca
będzie mógł wybrać środek transportu i inne warunki przy zastrzeżeniu limitu kosztów
w wysokości 5000 RMB. Wszystkie pozostałe warunki dotyczące nagrody będą zgodne
z treścią powyżej.
Jeżeli jednym ze zwycięzców nagrody w postaci naszyjnika z białego złota z diamentami
i chokera z białego złota będzie mieszkaniec Chińskiej Republiki Ludowej, nagroda zostanie
zamieniona na naszyjnik z białego złota z diamentami i choker z białego złota o wartości
3090 RMB.
Kwoty i kursy wymiany walut przedstawione w stopce strony obowiązują na dzień
opracowania zasad konkursu.
Nagrody należy przyjąć w takiej postaci, jak opisano; nie dopuszcza się zamiany ani wypłaty

2Naszyjnik z białego złota z diamentami i choker z białego złota: Andora 1274 EUR;
Arabia Saudyjska 10 550 SAR; Aruba 2259 USD; Republika Bułgarii 3329 BGN; Kajmany 2475 USD;
Republika Chile 1 979 000 CLP; Republika Kolumbii 6 809 800 $; Republika Kostaryki 2579 USD;
Curaçao 2369 USD; Republika Czeska 48 718 CZK; Republika Ekwadoru 3010 USD; Republika
Francuska 1.719 EUR; Ghana 9580 GHC; Republika Grecka 1719 EUR; Republika Gwatemali
2685 USD; Specjalny Region Administracyjny Hongkong 18 000 HKD; Państwo Izrael 10 010 ₪;
Malezja 8930 MYR; Meksykańskie Stany Zjednoczone 35 400 MXN; Nowa Zelandia 3 549 NZD;
Republika Panamy 2579 USD; Republika Paragwaju 2795 USD; Rzeczpospolita Polska 8108 PLN;
Republika Portugalska 1499 EUR; Wolne Państwo Stowarzyszone Portoryko 2475 USD; Państwo Katar
8820 QAR; Rumunia 7490 RON; Federacja Rosyjska 123 100 RUB; Sint Maarten 2255 USD; Słowacja
1719 EUR; Hiszpania 1344 EUR; Zjednoczone Emiraty Arabskie 8720 AED; Wschodnia Republika
Urugwaju 3119 USD; Stany Zjednoczone 2475 USD.
3Bransoletki z litego srebra pozłacane różowym złotem: Andora 119 EUR; Arabia
Saudyjska 980 SAR; Aruba 210 USD; Republika Bułgarii 310 BGN; Kajmany 229 USD; Republika
Chile 184 000 CLP; Chińska Republika Ludowa 1400 ¥; Republika Kolumbii 632 900 $; Republika
Kostaryki 239 USD; Curaçao 219 USD; Republika Czeska 4529 CZK; Republika Ekwadoru 275 USD;
Republika Francuska 155 EUR; Ghana 890 GHC; Republika Grecka 155 EUR; Republika Gwatemali
245 USD; Specjalny Region Administracyjny Hongkong 1700 HKD; Państwo Izrael 930 ₪; Malezja
830 MYR; Meksykańskie Stany Zjednoczone 3300 MXN; Nowa Zelandia 325 NZD; Republika Panamy
239 USD; Republika Paragwaju 255 USD; Rzeczpospolita Polska 759 PLN; Republika Portugalska
135 EUR; Wolne Państwo Stowarzyszone Portoryko 229 USD; Państwo Katar 820 QAR; Rumunia
695 RON; Federacja Rosyjska 11 950 RUB; Sint Maarten 210 USD; Słowacja 155 EUR; Hiszpania
125 EUR; Zjednoczone Emiraty Arabskie 810 AED; Wschodnia Republika Urugwaju 289 USD; Stany
Zjednoczone 229 USD.
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nagrody w formie pieniężnej. Wartości przestawione dla nagrody w postaci podróży do
siedziby głównej TOUS w Manresie (niedaleko Barcelony) stanowią górne granice. Jeżeli
ostateczny koszt podróży wyniesie mniej, zwycięzca nie otrzyma środków pieniężnych
w kwocie równej różnicy.
TOUS zastrzega sobie prawo zmiany nagród ze względu na zdarzenia pozostające poza
kontrolą spółki, zamieniając je na inne o podobnej wartości i charakterystyce.
W przypadku nagrody w postaci podróży do siedziby głównej TOUS w Manresie (niedaleko
Barcelony)

bilety

lotnicze

i rezerwacje

hotelowe

zostaną

wystawione

na

nazwiska

zwycięzców i osób towarzyszących (w stosownych przypadkach) i nie będą podlegały
przekazaniu. Nagroda obejmuje przejazdy z hotelu do siedziby głównej TOUS zgodnie
z harmonogramem przygotowanym przez spółkę. Zwycięzcy i osoby towarzyszące mają
obowiązek pokryć wszelkie dodatkowe koszty związane z nagrodą w postaci podróży, które
nie zostały określone w niniejszych zasadach konkursu (w szczególności dotyczy to kosztów
przejazdu

z domu

na

lotnisko

i z powrotem,

posiłków,

kosztów

nieprzewidzianych,

ubezpieczenia podróżnego i innych kosztów, w tym w szczególności napiwków, kosztów
związanych z nieplanowanym zboczeniem z trasy w celu zwiedzenia dodatkowych atrakcji,
zakupów, rozmów telefonicznych i dowolnych innych kwot i wydatków) poniesionych przez
zwycięzców i osoby towarzyszące podczas podróży będącej nagrodą w konkursie. Zwycięzcy
i osoby towarzyszące muszą przestrzegać planów podróży, ograniczeń, zasad i regulacji linii
lotniczych i hoteli wybranych przez TOUS. Osoby towarzyszące muszą podróżować w tym
samym czasie i zgodnie z tym samym planem podróży co zwycięzcy nagrody.
Biorąc pod uwagę, że nagroda w postaci podróży do siedziby głównej TOUS w Manresie
(niedaleko Barcelony) nie obejmuje żadnego ubezpieczenia, TOUS zaleca zwycięzcom
i osobom

towarzyszącym

wykupienie

ubezpieczenia

podróżnego.

Zwycięzcy

nagród

przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że TOUS nie zapewni im ubezpieczenia podróżnego
ani żadnego innego rodzaju ubezpieczenia. TOUS nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie
lotów czy rezerwacji hotelowych, zagubiony bagaż itp., które to przypadki powinno
pokrywać ubezpieczenie podróżne wykupione przez zwycięzców i osoby towarzyszące.
Zwrot kosztów lub odwołanie w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu zależy
całkowicie od uznania TOUS. Zwycięzcy i osoby towarzyszące muszą przestrzegać wymogów
hotelu dotyczących rejestracji gości, w tym w szczególności wymogu przedstawienia karty
kredytowej. Obydwie osoby muszą korzystać jednocześnie zarówno z podróży lotniczej
i zakwaterowania w hotelu; nie ma możliwości, aby robiły to osobno.
Do wyłącznych obowiązków zwycięzcy i osób towarzyszących należy uzyskanie wszystkich
dokumentów potrzebnych do podróży, w tym paszportów i wiz.
Przyjmując nagrody zwycięzcy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za własne
bezpieczeństwo oraz dobrostan we wszystkich okolicznościach.
CZTERY – ZASADY ORGANIZACYJNE
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Udział jest bezpłatny. Uczestnicy muszą mieć więcej niż 18 lat i muszą być zgodnie
z prawem obywatelami KRAJU UCZESTNICZĄCEGO, aby wziąć udział w KONKURSIE.
Tożsamość uczestnika, kraj zamieszkania oraz wiek mogą być sprawdzane w różnych
momentach na podstawie oficjalnych dokumentów (dokumentu tożsamości, paszportu,
prawa jazdy itp.).
Aby wziąć udział w KONKURSIE, w TERMINIE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ i zgodnie ze
wspomnianymi zasadami konkursu, uczestnicy muszą
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)

uzyskać dostęp do formularza uczestnictwa online poprzez zeskanowanie kodu QR
zamieszczonego w broszurze dostępnej dla klientów w uczestniczących punktach
sprzedaży,

w tym

uzyskując

bezpośrednio

dostęp

do

konkursu

na

stronie

internetowej www.tous.com. W Królestwie Hiszpanii uczestnicy mogą wypełnić
formularz przy użyciu terminali w uczestniczących punktach sprzedaży z pomocą
sprzedawców.

c)

Należy wypełnić formularz danymi osobowymi (imieniem i nazwiskiem, adresem email, adresem korespondencyjnym, kodem pocztowym oraz numerem telefonu).
W szczególnym przypadku Królestwa Hiszpanii
Republiki

Portugalii

(www.facebook.com/tousjewelry),

(www.facebook.com/tousportugal),

Meksykańskich

Stanów

Zjednoczonych (www.facebook.com/tousMexico), Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej

www.facebook.com/tousUS),

(www.facebook.com/touspolska)
es.facebook.com/TousRussia)

oraz

uczestnicy

Rzeczpospolitej
Federacji

mogą

Rosyjskiej

również

wziąć

Polskiej
(https://es-

udział

poprzez

wypełnienie formularza dostępnego na stronie TOUS na Facebooku, klikając łącze
w nawiasie. Uczestnicy, którzy nie mają konta na Facebooku, mogą zarejestrować się
za darmo pod adresem www.facebook.com.
Dane

osobowe

będą

gromadzone

i przetwarzane

zgodnie

z obowiązującymi

przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz treścią zasady
trzynastej.
d) Należy odpowiedzieć na pytanie: „Co znaczy dla Ciebie miś TOUS?”
e)

Przeczytać

i zaznaczyć

pole,

aby

zaakceptować

zasady

KONKURSU,

a także

przeczytać i zaznaczyć pole, aby zaakceptować politykę prywatności.
f)

Należy złożyć wypełniony formularz online.

Aby zakwalifikować się do otrzymania nagrody, uczestnik musi podać wszelkie wymagane
informacje w formularzu uczestnictwa.
Udział zostanie potwierdzony, gdy formularz zostanie wypełniony i złożony na stronie
internetowej TOUS.
Uczestnicy spełniający wymogi opisane powyżej, resztę warunków zawartych w niniejszych
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zasadach konkursowych oraz przestrzegający obowiązujących przepisów prawa zostaną
automatycznie zakwalifikowani do KONKURSU, którego zasady można znaleźć pod adresem
www.tous.com.

Biorąc

udział

w konkursie,

uczestnicy

deklarują,

że

przeczytali

i zaakceptowali niniejsze zasady KONKURSU.
Formularze uczestnictwa podlegają weryfikacji organizatorów konkursu. Niepełne lub
wypełnione fałszywymi danymi formularze uczestnictwa, formularze wysłane lub otrzymane
z opóźnieniem oraz te, 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 zastrzega sobie odpowiedzialność 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 nieprawidłowy, niedziałający lub nieaktywny adres e-mail zostaną
zdyskwalifikowane i nie będą kwalifikować się do uzyskania nagrody. Tous ani jej
pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone, zniszczone, skradzione, niepełne
lub spóźnione formularze; lub za straty, awarie lub brak dostępu do sieci, serwera lub
innego połączenia; lub w przypadku błędów komunikacyjnych lub komputerowych bądź
awarii

sprzętu,

problemów

z transmisją

elektroniczną,

awarii

technicznej,

zakłóceń

transmisji lub innych błędów i awarii dowolnego rodzaju spowodowanych przez człowieka,
mechanicznych bądź elektronicznych. Dowód nadania nie jest uznawany za dowód
otrzymania przez TOUS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości
uczestników uznaje się, że upoważniony właściciel konta osoby wysyłającej wiadomość email jest uczestnikiem. „Upoważniony właściciel konta” jest osobą, której przypisywane są
wiadomości elektroniczne przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, usługodawcę online,
dostawcę usług internetowych lub inną organizację (co może obejmować pracodawcę)
odpowiedzialnego za przypisywanie adresów poczty elektronicznej do domeny związanej
z podanym adresem. SPONSOR może wymagać od potencjalnych zwycięzców, aby okazali
dowód własności kont e-mail.
Uczestnicy mogą brać udział w KONKURSIE tyle razy, ile chcą, jeżeli tylko spełniają wymogi
opisane powyżej i udzielą jedynej w swoim rodzaju i oryginalnej odpowiedzi na pytanie „Co
znaczy dla Ciebie miś TOUS?”, co stwierdzi TOUS wedle wyłącznego własnego uznania. Ten
sam adres e-mail lub to samo konto Facebook nie mogą być udostępniane więcej niż
jednemu uczestnikowi.

PIĘĆ – WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
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Zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 7 sierpnia 2017 r o godzinie 12:00 w siedzibie TOUS
pod adresem Carretera de Vic, El Guix, 3 w Manresie (Barcelona), Hiszpania
Jury składające się z trzech osób z TOUS wybierze 155 (sto pięćdziesiąt pięć) zwycięskich
odpowiedzi spośród ważnych zgłoszeń, które będą oceniane pod względem oryginalności (10
punktów) oraz identyfikacji z wartościami marki (10 punktów). Możliwość przyznania po 10
punktów w każdej kategorii oznacza, że najwyższy możliwy wynik to 20. Każda z 5 (pięciu)
odpowiedzi, które uzyskają wynik 20 (dwudziestu) punktów, wygra 1 (jedną) z 5 (pięciu)
wycieczek

do

siedziby

TOUS

w Barcelonie

(Manresa).

Każda

z 50

(pięćdziesięciu)

odpowiedzi, które uzyskają wyniki między 16 (szesnaście) a 19 (dziewiętnaści) punktów,
zostanie nagrodzona jednym z 50 (pięćdziesięciu) naszyjników z diamentami i chokerów
z białego złota. Każda ze 100 (stu) odpowiedzi, które uzyskają wyniki pomiędzy 10 (dziesięć)
a 15 (piętnaście) punktów, zostanie nagrodzona jednym ze 100 (stu) bransoletek z litego
srebra pozłacanych różowym złotem. Decyzja jury jest ostateczna.
Po wybraniu zwycięskich odpowiedzi z pozostałych odpowiedzi jury wybierze równą liczbę
odpowiedzi. Wyłonione w ten sposób osoby będą traktowane jako zwycięzcy rezerwowi na
wypadek, gdy:
-

tożsamość zwycięzcy zostanie zidentyfikowana nieprawidłowo lub niekompletnie;

-

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 dokonaniu wyboru TOUS powiadomi zwycięzców w ciągu 30 dni roboczych, wysyłając do
nich wiadomość e-mail na adres podany w formularzu. Zostaną oni powiadomieni, że są
zwycięzcami KONKURSU i zostaną poproszeni o odpowiedź z potwierdzeniem, że przyjmują
nagrodę na warunkach określonych w zasadzie dziesiątej.
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 zawarte w formularzach uczestnictwa powinny być oryginalne
i muszą zostać podpisane przez uczestników.
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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,

które

są

agresywne,

pornograficzne, rasistowskie lub w złym guście bądź które mogłyby, zdaniem TOUS, narazić
na szwank TOUS lub osoby trzecie lub zaszkodzić im. TOUS zastrzega sobie prawo do
wycofania

z konkursu

wszystkich

odpowiedzi,

które

naruszają

przepisy

prawa

lub

wspomniane zasady konkursowe.
Ponadto odpowiedzi nie mogą zawierać odniesień do osób trzecich, w tym w szczególności
nieletnich, celebrytów ani przyjaciół, którzy nie wyrazili wyraźnej zgody na to, aby uczestnik
odniósł się do nich w swojej odpowiedzi. Uczestnicy muszą być przygotowani, aby na
żądanie przedstawić TOUS oświadczenia podpisane przez osoby trzecie. Odpowiedzi nie
powinny

zawierać

wzmianek

na

temat

ani

wykorzystywać

materiałów,

w tym

w szczególności książek, artykułów, zdjęć, dzieł sztuki, utworów muzycznych itp. ani
identyfikować opisów dotyczących jakiejkolwiek własności.
SIEDEM – ZAWIESZENIE LUB ODWOŁANIE KONKURSU
Fakt, iż TOUS może nie egzekwować niektórych zasad konkursowych, nie będzie
interpretowany jako uchylenie wspomnianych zasad.
Jeżeli KONKURS musi zostać zawieszony lub odwołany ze względu na działanie siły wyższej,
zdarzenia losowe lub zdarzenia znajdujące się poza kontrolą TOUS, TOUS będzie zwolniona
z obowiązku wypłaty odszkodowania lub rekompensaty dla uczestników, którzy zostaną
o tym należycie poinformowani tymi samymi kanałami, jakie są wykorzystywane do
publikowania informacji o wydarzeniu. Aby przedstawić to bardziej szczegółowo i bez
ograniczeń, TOUS nie będzie ponosić odpowiedzialności za wcześniejsze zakończenie lub
odwołanie KONKURSU (i) przez odpowiednie organy (w tym między innymi organy
porządkowe) lub (ii) przez organizatorów ze względów bezpieczeństwa.
OSIEM – OSZUSTWO
Naruszenie zasad konkursowych lub obowiązujących przepisów prawa przez któregokolwiek
z uczestników poskutkuje automatycznym przerwaniem udziału uczestnika w konkursie.
Podobnie, jeżeli TOUS lub jakikolwiek inny podmiot związany zawodowo z KONKURSEM
wykryje nieprawidłowości lub będzie podejrzewać, że uczestnik utrudnia normalne
prowadzenie

KONKURSU,

w tym

bezprawną

zmianę

zapisów

przy

użyciu

środków

technicznych lub komputerowych w celu sfałszowania wyników, TOUS może arbitralnie
wyeliminować zgłoszenie uczestnika. W związku z tym należy dodać, że TOUS podjęła
wszelkie kroki wymagane, aby uniknąć możliwość podjęcia oszukańczych, nieprawidłowych
lub umyślnie wprowadzających w błąd działań, mających na celu zmianę sposobu
uczestnictwa w KONKURSIE, aby niezgodnie z prawem wygrać nagrodę. Dlatego też TOUS
zastrzega sobie prawo do wyeliminowania zgłoszenia jakiegokolwiek uczestnika, jeżeli
pojawi się dowód lub podejrzenie nieprawidłowego postępowania w rodzaju tego, jakie
opisano powyżej.
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DZIEWIĘĆ – WYMIANA NAGRÓD
Istnieje ograniczenie do jednej nagrody na osobę/adres e-mail. Gdy nagroda zostanie
dostarczona uznaje się ją za odebraną i pod żadnym pozorem nie można jej wymienić ani
zamienić na gotówkę.

Nagrody nie można przenieść na osoby trzecie bez uzyskania

uprzedniej pisemnej zgody TOUS. Zgubione nagrody nie zostaną wymienione przez TOUS.
Nagród nie można łączyć z innymi ofertami ani promocjami. Liczbę dostępnych nagród
KONKURSOWYCH określono w niniejszych zasadach. Jeżeli do wydania będzie więcej
nagród niż określono w zasadach konkursowych ze względu na błąd druku lub inny błąd,
wówczas zwycięzcy wszelkich dodatkowych nagród zostaną wybrani na podstawie tej samej
procedury, jaką opisano w niniejszych zasadach.
DZIESIĘĆ – POWIADAMIANE ZWYCIĘZCÓW
TOUS powiadomi zwycięzców za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany przy
rejestracji do udziału w KONKURSIE, dlatego uczestnicy powinni sprawdzać swoje skrzynki
mailowe. Zwycięzcy muszą odpowiedzieć na wiadomość e-mail, potwierdzając przyjęcie
nagrody, w ciągu 7 (siedmiu) dni, załączając Formularz przyjęcia nagrody (zwany dalej
FORMULARZEM PRZYJĘCIA) dołączony do niniejszych zasad jako załącznik, który TOUS
prześle na adres e-mail zawarty w dokumentacji. Zwycięzcy, którzy odmówią podpisania
FORMULARZA PRZYJĘCIA zrzekają się prawa do otrzymania nagrody.
TOUS skontaktuje się wówczas ze zwycięzcami oddzielnie, aby powiadomić ich o terminach,
w których mogą udać się do najbliższego punktu sprzedaży i odebrać NAGRODY. Od tego
momentu zwycięzcy będą mieć 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych na odebranie nagród. Jeżeli
nagrody nie zostaną odebrane przez zwycięzcę w tym terminie, nagroda zostanie uznana za
nieważną i zwycięzca nie będzie upoważniony do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie.

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 wiadomości e-mail z powiadomieniem, że są oni zwycięzcami KONKURSU (i)
zrzekną się nagrody lub (ii) nie odpowiedzą na wiadomość e-mail, że przyjmują nagrodę lub
nie zwrócą FORMULARZA PRZYJĘCIA, nagroda zostanie automatycznie uznana za
nieważną.
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 powyższym, agencjom reklamowym i promocyjnym, dostawcom nagród,
towarów i usług związanych z tym konkursem i bezpośrednim członkom rodziny (braciom
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i siostrom, dzieciom, rodzicom), małżonkom lub partnerom, a także wszelkim innym osobom,
które z nimi mieszkają. Nieletni również nie mogą brać udziału w konkursie.
DWANAŚCIE – OPODATKOWANIE
Nagrody mogą podlegać opodatkowaniu podatkami krajowymi, stanowymi lub miejscowymi.
Zwycięzcy mają obowiązek zgłosić fakt zwycięstwa odpowiednim organom podatkowym
i odprowadzić należne podatki, jeżeli jest to wymagane na mocy przepisów prawa. Na
żądanie TOUS zwycięzcy muszą przedstawić kopie formularzy podatkowych, certyfikatów
lub upoważnień, jeżeli są one wymagane na mocy przepisów prawa.
W przypadku Rzeczpospolitej Polskiej:
Wartość nagrody jest równa wartości wskazanej w Zasadzie trzeciej. Oprócz nagrody
zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie podatku dochodowego należnego z tytułu
otrzymanej nagrody niepieniężnej. Część gotówkowa nagrody nie zostanie wypłacona
bezpośrednio zwycięzcy, a wykorzystana na opłacenie podatku dochodowego.

TRZYNAŚCIE – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik I: Księstwo Andory, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Aruba, Republika Chile,
Chińska

Republika

Ludowa,

Republika

Kolumbii,

Republika

Kostaryki,

Republika

Dominikańska, Republika Ekwadoru, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Słowacka,
Królestwo

Hiszpanii,

Stany

Zjednoczone

Ameryki

Północnej,

Republika

Francuska,

Republika Grecka, Republika Gwatemali, Specjalny Region Administracyjny Hongkong
Chińskiej Republiki Ludowej, Kajmany, Malezja, Państwo Izrael, Meksykańskie Stany
Zjednoczone, Malezja, Republika Panamy, Republika Paragwaju, Rzeczpospolita Polska,
Republika Portugalska, Wolne Państwo Stowarzyszone Portoryko, Republika Czeska,
Federacja Rosyjska, Sint Maarten i Wschodnia Republika Urugwaju (zwane dalej „KRAJAMI
UCZESTNICZĄCYMI”)
Załącznik II. Państwo Izrael
Załącznik III. Polska

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

rozstrzygnięcia

sobie
wszelkich

prawo

do

podejmowania

wątpliwości

lub

uzasadnionych

trudności

kroków

dotyczących

w celu

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 zakresu zabronionego na mocy przepisów prawa, biorąc udział w KONKURSIE
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uczestnicy udzielają TOUS nieodpłatnej, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie
licencji na maksymalny czas dozwolony przepisami prawa, a TOUS przyjmuje tę licencję na
całość przynależnych praw własności intelektualnej do odpowiedzi przesłanych w związku
z KONKURSEM (praw do powielania, utrwalania, dystrybucji, przekształcenia i publicznego
rozpowszechniania, w tym publikacji elektronicznej i ujawniania komentarzy) poprzez
dowolne środki i w dowolnej formie, w tym w szczególności w druku, w radio, w telewizji
i w Internecie (w tym mediach społecznościowych i na platformach mikroblogowych). TOUS
jest upoważniona, ale nie zobowiązana do publikacji lub dystrybucji odpowiedzi uczestników
udzielonych w ramach KONKURSU.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na

to, że nie przysługuje im żadne prawo dochodzenia żadnych należności, wynagrodzenia ani
płatności

jakiekolwiek

rodzaju.

Uczestnicy

zrzekają

się

wszelkich

autorskich

praw

osobistych do odpowiedzi udzielonych przez nich na formularzach oraz potwierdzają, że
prawo autorskie oraz prawa własności intelektualnej do ich odpowiedzi należą do TOUS,
która może korzystać z nich wedle własnego uznania. Jeżeli TOUS ostatecznie zdecyduje się
wykorzystać niektóre odpowiedzi, uczestnik zobowiązuje się podpisać wszelkie dokumenty,
które mogą być konieczne w związku z takim przeniesieniem praw.
Oprócz tego, jeżeli przepisy prawa tego nie zabraniają, zwycięzcy KONKURSU upoważniają
TOUS, w celu promocji oraz rozpowszechniania informacji o KONKURSIE oraz produktach
TOUS i jej platformach reklamowych i medialnych, do podejmowania następujących
czynności: (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 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 Internecie),

bez

jakichkolwiek

ograniczeń

geograficznych,

czasowych czy innych.
W przypadku Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje ograniczenie czasowe 5 (pięciu) lat po
przyznaniu nagrody.
TOUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich przez
uczestników w ich odpowiedziach. Uczestnicy przyjmują obowiązek zwolnienia TOUS
z odpowiedzialności w takich przypadkach. TOUS zastrzega sobie prawo do odrzucenia
odpowiedzi w przypadku wykrycia lub podejrzenia dokonania plagiatu lub naruszenia praw
osób trzecich lub tego, że odpowiedzi nie zostały utworzone przez uczestników, którzy
roszczą sobie prawo do ich autorstwa.
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
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Internet, a które mogą wpływać na KONKURS.
Oprócz tego uczestnicy oraz zwycięzcy zobowiązują 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) oraz
znajdują się 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.

Z zasadami konkursu można się również zapoznać na stronie

www.tous.com

lub

w dowolnym biorącym udział w programie punkcie sprzedaży TOUS.
OSIEMNAŚCIE – JĘZYK
Niniejsze zasady zostały sporządzone w języku hiszpańskim i zostaną przetłumaczone na
kilka języków. Jednakże w przypadku rozbieżności hiszpańska wersja językowa będzie mieć
znacznie nadrzędne w stosunku do wszystkich innych.
JOYERIA TOUS, S.A.
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Załącznik I: Ochrona danych osobowych w odniesieniu do Księstwa Andory, Królestwa
Arabii Saudyjskiej, Aruby, Republiki Chile, Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Kolumbii,
Republiki

Kostaryki,

Republiki

Dominikańskiej,

Republiki

Ekwadoru,

Zjednoczonych

Emiratów Arabskich, Republiki Słowackiej, Królestwa Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki Gwatemali,
Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej, Kajmanów,
Malezji, Państwa Izrael, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Malezji, Republiki Panamy,
Republiki Paragwaju, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Wolnego Państwa
Stowarzyszonego

Portoryko,

Republiki

Czeskiej,

Federacji

Rosyjskiej,

Sint

Maarten

i Wschodniej Republiki Urugwaju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w tym w szczególności hiszpańskiej Ustawy o ochronie danych osobowych numer
15/1999 z dnia 13 grudnia, Ustawą numer 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług
społeczeństwa

informacyjnego

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 poprawność przekazywanych danych.
Oprócz tego TOUS może, na przykład za pośrednictwem swojego cotygodniowego biuletynu
informacyjnego, przesyłać informacje dotyczące produktów, promocji oraz wydarzeń
sponsorowanych przez TOUS, chyba że uczestnik odmówi na to zgody zgodnie ze wskazaną
poniżej procedurą lub zaznaczy na formularzu uczestnictwa w konkursie pole wskazujące, że
nie chce otrzymywać materiałów marketingowych od TOUS.
W przypadku Federacji Rosyjskiej oraz zwłaszcza krajów Europy Wschodniej, TOUS może,
na przykład za pośrednictwem swojego cotygodniowego biuletynu informacyjnego, przesyłać
informacje dotyczące produktów, promocji oraz wydarzeń sponsorowanych przez TOUS,
jeżeli uczestnik podpisał na formularzu uczestnictwa w konkursie pole oznaczające
wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od TOUS, do momentu aż
uczestnik wycofa swoją zgodę zgodnie ze wskazaną poniżej procedurą.
W każdym Biuletynie informacyjnym lub we wszystkich materiałach marketingowych TOUS
będzie informował odbiorców o procedurze, za pośrednictwem której mogą w dowolnym
momencie poprosić o usunięcie ich z listy mailingowej.
W przypadku Republiki Słowackiej uznaje się, że wskazanej w niniejszym dokumencie zgody
udziela się na okres 3 (trzech) lat.
Dane osobowe uczestników konkursu zostaną dołączone do zautomatyzowanej kartoteki
zlokalizowanej w Hiszpanii, której właścicielem jest Joyería Tous, S.A. i która została
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w wymagany sposób zgłoszona hiszpańskiej Agencji ds. ochrony danych i która odpowiada
środkom ochrony koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
Uczestnicy mają prawo dostępu do kartoteki w celu zgłoszenia sprzeciwu, modyfikacji,
poprawiania lub usuwania całości lub części danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres dataprotection@tous.es lub listu na następujący adres do korespondencji: Carretera
de Vic, El Guix, 3, 08243, Manresa (Barcelona).
Informacje zgromadzone w punktach TOUS zlokalizowanych w centrach handlowych El
Corte Inglés nie są objęte postanowieniami powyższych ustępów. W takim przypadku
informacje będą wprowadzane do automatycznej kartoteki, której właścicielem jest JOYERIA
TOUS, S.A., wyłącznie w celu realizacji konkursu. Oprócz tego informacje mogą być również
wprowadzane do kartoteki, której właścicielem jest El Corte Inglés, S.A., w celu wysyłania
uczestnikom informacji dotyczących realizowanych w przyszłości promocji, które mogą być
dla nich interesujące, w tym materiałów elektronicznych. Klientom przysługuje prawo
uzyskiwania dostępu, zgłoszenia sprzeciwu, poprawiania lub usuwania ich danych. W tym
celu należy zwrócić się na piśmie do El Corte Inglés, S.A., Ref. L.O.P.D. Calle Hermosilla,
112, 28009-Madryt.
W przypadku uczestników rejestrujących się w konkursie w punktach TOUS w innych
placówkach detalicznych (El Palacio de Hierro itp.), ich dane zostaną wprowadzone do
automatycznej kartoteki, której właścicielem jest JOYERIA TOUS, S.A., wyłącznie w celu
realizacji KONKURSU. Po zakończeniu KONKURSU dane zostaną usunięte z kartoteki.

Spółka stosuje środki bezpieczeństwa wymagane hiszpańskimi przepisami o ochronie
danych osobowych oraz dyrektywami unijnymi mające na celu zabezpieczenie przekazanych
informacji i zapobieżenie ich zmianie, utracie lub dostępowi do nich / przetwarzaniu ich
przez osoby nieupoważnione. Środki te są współmierne do aktualnie dostępnej technologii,
rodzaju zgromadzonych danych i ryzyka na jakie są one narażone, w tym ze strony
czynników ludzkich, fizycznych lub naturalnych. Spółka zobowiązuje się do zachowania
ścisłej poufności wszelkich informacji i wykorzystania ich wyłącznie w podanych celach.
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Załącznik II. Ochrona danych osobowych w Państwie Izrael
Informacje

przekazywane

w momencie

rejestracji

do

udziału

w KONKURSIE

lub

w przypadku kontaktu z Tous będą przechowywane w bazie danych przechowywanej przez
lub należącej do Tous, lub też przez inne podmioty w jej imieniu. Należy przekazywać tylko
zgodne z prawdą, rzetelne i kompletne dane, przy czym osoba przekazująca niniejszym
potwierdza, że przekazywane informacje są zgodne z prawdą, rzetelne i kompletne.
Przekazywanie niezgodnych z prawdą lub niekompletnych informacji może uniemożliwić
udział

w KONKURSIE.

W przypadku

przekazania

nierzetelnych,

niekompletnych

lub

niezgodnych z prawdą danych w momencie rejestracji do udziału w KONKURSIE lub
w innych okolicznościach, Tous zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zwycięzców
lub nagród, nawet jeżeli informacja o tym została przekazana danej osobie lub została
opublikowana.
Nie ma prawnego obowiązku przekazywania tych informacji. Ich przekazanie jest
uzależnione od zgody i wolnej woli danej osoby. Jednakże jeżeli nie zostaną podane zgodne
z prawdą, rzetelne i kompletne dane, nie będzie można wziąć udziału w KONKURSIE.
TOUS będzie wykorzystywać przekazane informacje w celu umożliwienia wzięcia udziału
w KONKURSIE oraz zarządzania tym udziałem, w celu zarządzania kontaktem z klientem,
wysyłania od czasu do czasu wiadomości oraz ogłoszeń (w tym materiałów marketingowych
i promocyjnych od TOUS lub osób trzecich) oraz w dowolnym innym zgodnym z prawem
celu. W tym celu TOUS może również udostępniać przekazane informacje usługodawcom
zewnętrznym i podwykonawcom.
Baza danych TOUS jest przechowywana na komputerach i serwerach obsługiwanych przez
usługodawców spoza Państwa Izrael. Wyrażając zgodę na warunki KONKURSU wyrażają
Państwo

również

zgodę

na

przekazywania

Państwa

danych

osobowych

do

celów

przetwarzania i przechowywania poza granice Izraela.
Biorąc udział w KONKURSIE, przesyłając swoje dane osobowe oraz wyrażając zgodę na
niniejszy Regulamin Konkursu, udzielają Państwo również wyraźnej zgody na otrzymywanie
materiałów handlowych od Tous lub innych podmiotów działających w jej imieniu, zgodnie
z tym jak tego rodzaju zgodę zdefiniowano w oraz na potrzeby przepisów ustępu 30A Ustawy
Prawo

Telekomunikacyjne

(Telekomunikacja

i Nadawanie),

5742-1982.

W dowolnym

momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę oraz powiadomić Tous o tym, że nie chcą
Państwo otrzymywać materiałów handlowych w ogóle lub ich konkretnego rodzaju,
wysyłając w tym celu powiadomienie o wycofaniu zgody. Kanały, za pośrednictwem których
można wysłać tego rodzaju powiadomienie, zostaną wskazane w materiałach handlowych
wysyłanych Państwu przez Tous lub inne podmioty w jej imieniu.
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Załącznik III. Ochrona danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej
Uczestnicy przekazują swoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) dobrowolnie;
informacje

te

są

jednakże

niezbędne

do

wzięcia

udziału

w KONKURSIE.

Zgodnie

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2012 r., dobrowolnie
przekazując dane osobowych w celu wzięcia udziału w KONKURSIE uczestnicy udzielają
TOUS zgody na gromadzenie i ogólne przetwarzanie danych osobowych w celu zarządzania
KONKURSEM

oraz

komunikacji

z osobami

zarejestrowanymi

do

uczestnictwa.

Po

zakończeniu konkursu dane uczestników zostaną skasowane z bazy danych TOUS, chyba że
uczestnik wyraźnie udzielił TOUS zgody na dalsze przesyłanie mu materiałów handlowych
(np. biuletynu informacyjnego) pod zarejestrowany adres e-mail, zaznaczając w tym celu
odpowiednie pole na formularzu KONKURSOWYM. Uczestnicy gwarantują poprawność
przekazywanych

danych.

TOUS

nie

gromadzi

ani

nie

przetwarza

wrażliwych

ani

zastrzeżonych danych osobowych.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką ochrony prywatności
TOUS, z którą można się zapoznać pod adresem www.tous.com

Uczestnicy mogą ponadto oświadczyć, że zgadzają się na otrzymywanie informacji
dotyczących produktów TOUS, promocji i wydarzeń, na przykład poprzez cotygodniowy
biuletyn.
W każdym swoim Biuletynie lub informacji handlowej TOUS poinformuje odbiorców
o procedurach żądania usunięcia ich danych osobowych w dowolnym momencie z bazy
danych odbiorców wiadomości zbiorczych TOUS.
Administratorem bazy danych osobowych jest Joyería Tous, S.A. z siedzibą w Barcelonie,
Hiszpania, pod adresem Carretera de Vic, El Guix, nº 3, 08243, Manresa. Dane osobowe
uczestników konkursu zostaną dołączone do zautomatyzowanej bazy danych „Biuletyn”,
która została zgodnie z wymogami zgłoszona hiszpańskiej Agencji ds. ochrony danych i która
spełnia wymogi dotyczące środków ochronnych koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa
danych osobowych. Dane osobowe uczestników mogą być ujawniane innym spółkom z Grupy
TOUS lub spółkom, które uzyskały upoważnienie od TOUS (z których listą można się
zapoznać na witrynie www.tous.com).
Uczestnicy mają prawo dostępu do bazy danych w celu zgłoszenia sprzeciwu, modyfikacji,
poprawiania, wycofania lub usuwania całości lub części danych poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres

dataprotection@tous.es lub listu na następujący adres do

korespondencji:
TOUS odpowiada za bezpieczne przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez
uczestników. TOUS będzie przechowywać zgromadzone dane w bezpiecznej i poufnej
kartotece, stosując środki techniczne i organizacyjne konieczne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa danych osobowych i zapobieżenia ich utraty, kradzieży lub dostępu do nich
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przez niepowołane osoby, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
2012 r. oraz Polityką prywatności Grupy, z którą można zapoznać się pod adresem
www.tous.com.
Ponadto spółka stosuje środki bezpieczeństwa i normy wymagane hiszpańskimi przepisami
o ochronie danych osobowych oraz dyrektywami unijnymi, mające na celu zabezpieczenie
przekazanych informacji i zapobieżenie ich zmianie, utracie lub dostępowi do nich /
przetwarzaniu ich przez osoby nieupoważnione. Środki te są współmierne do aktualnie
dostępnej technologii, rodzaju zgromadzonych danych i ryzyka na jakie są one narażone,
w tym ze strony czynników ludzkich, fizycznych lub naturalnych. Spółka zobowiązuje się do
zachowania ścisłej poufności wszelkich informacji i wykorzystania ich wyłącznie w podanych
celach.
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Załącznik V: Formularze zgody
V.1 Formularz ochrony danych osobowych dla

Księstwa Andory, Królestwa Arabii

Saudyjskiej, Aruby, Republiki Chile, Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Kolumbii,
Republiki

Kostaryki,

Republiki

Dominikańskiej,

Republiki

Ekwadoru,

Zjednoczonych

Emiratów Arabskich, Republiki Słowackiej, Królestwa Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki Gwatemali,
Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej, Kajmanów,
Izraela, Malezji, Państwa Izrael, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Malezji, Republiki
Panamy, Republiki Paragwaju, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Wolnego
Państwa Stowarzyszonego Portoryko, Republiki Czeskiej, Federacji Rosyjskiej, Sint Maarten
i Wschodniej Republiki Urugwaju (zwanych dalej „KRAJAMI UCZESTNICZĄCYMI”)

Ja, Pan/Pani

legitymujący/legitymująca

dowodem osobistym numer

,

zamieszkały/zamieszkała

się

pełnoletni/pełnoletnia,

pod

adresem
, jako uczestnik/uczestniczka konkursu

pt. „Twój Wielki Dzień Tous 2017” 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: Że jako zwycięzca/zwyciężczyni konkursu zatytułowanego „Twój Wielki
Dzień

Tous

2017”

niniejszym

przyjmuję

nagrodę

w postaci

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

o zwycięzcach konkursu pt.

na

blogach

itd.)

w celu

rozpowszechnienia

informacji

„Twój Wielki Dzień Tous 2017” 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 numer

15/1999 z dnia 13 grudnia

i Dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia zatwierdzającym przepisy wykonawcze
do Ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym zostają Państwo poinformowani, że
informacje przekazywane przez Państwa 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 Państwa
relacją z TOUS w zakresie uczestnictwa w konkursie. Informujemy, że wszystkie pola tego
formularza upoważnienia są wymagane i że pominięcie któregokolwiek z nich uniemożliwi
nam przetwarzanie zgłoszenia. Informujemy o prawie do uzyskania dostępu, korygowania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania i do żądania usunięcia swoich danych
poprzez wysłanie pisemnego żądania wraz z kopią swojego dowodu osobistego lub innego
ważnego dokumentu tożsamości, ze wskazaniem prawa, które ma zostać wykonane, na
adres dataprotection@tous.es lub pod adres do korespondencji wskazany powyżej.
Zgadzają się Państwo powiadomić TOUS o wszelkich zmianach swoich danych osobowych
w celu zachowania ich stałej aktualności i poprawności. Ponadto oświadczają Państwo, że
podane informacje są rzetelne i zgodne z prawdą.

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.

Podpis: Pan/Pani
Data:

Państwo:
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V.2 Formularz przyjęcia nagrody dla Rzeczpospolitej Polskiej

Pan/Pani

legitymujący/legitymująca

dowodem osobistym numer

,

zamieszkały/zamieszkała pod adresem

_________________

się

pełnoletni/pełnoletnia,

jako uczestnik/uczestniczka konkursu pt. „Twój Wielki Dzień Tous 2017” organizowanego
przez Joyería Tous, S.A. (dalej zwaną „Tous”) i jako zdobywca/zdobywczyni nagrody
w konkursie niniejszym oświadcza, że informacje przekazywane w niniejszym formularzu
zgody są rzetelne, zgodne z prawdą i dokładne oraz
OŚWIADCZAM: Że znam i przyjmuję zasady konkursu zatytułowanego „Twój Wielki Dzień
Tous 2017” oraz że jako zwycięski uczestnik/uczestniczka przyjmuję nagrodę w postaci
_______________________________________ zgodnie z punktem trzynastym regulaminu 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

lub

stworzonych

w przyszłości,

do

odpowiedzi przesłanych w związku z KONKURSEM (praw do powielania, utrwalania,
dystrybucji,

przekształcenia

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 praw osób trzecich przez
uczestników w ich odpowiedziach. Uczestnicy przyjmują obowiązek zwolnienia TOUS
z odpowiedzialności w takich przypadkach. TOUS zastrzega sobie prawo do odrzucenia
odpowiedzi lub unieważnienia nagrody zwycięzcy w przypadku wykrycia lub podejrzenia
dokonania plagiatu lub naruszenia praw osób trzecich lub tego, że odpowiedzi nie zostały
utworzone przez uczestników, którzy roszczą sobie prawo do ich autorstwa.

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
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prasy, artykułów, wpisów, wpisów na blogach itd.) w celu rozpowszechnienia informacji
o zwycięzcach konkursu pt

„Twój Wielki Dzień Tous 2017” 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 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
2012 r. i Polityką prywatności TOUS dostępną pod adresem www.tous.com, niniejszym
informujemy, że informacje przekazywane przez Państwa poprzez ten formularz i wszelkie
inne informacje zebrane od Państwa w ramach uczestnictwa w konkursie zostaną dodane do
bazy danych prowadzonej 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. Niniejszym informujemy,
że zaakceptowanie wszystkich pól formularza upoważnienia jest niezbędne, zaś opuszczenie
któregokolwiek z nich uniemożliwi nam przetwarzanie zgłoszenia oraz w związku z tym
uniemożliwi uczestnictwo w KONKURSIE. Informujemy o prawie do uzyskania dostępu,
korygowania, wycofania, zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania i do żądania
usunięcia swoich danych poprzez wysłanie pisemnego żądania wraz z kopią swojego dowodu
osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, ze wskazaniem prawa, które ma
zostać wykonane, na adres help@tous.com lub pod adres do korespondencji wskazany
powyżej. Zgadzają się Państwo powiadomić TOUS o wszelkich zmianach swoich danych
osobowych w celu zachowania ich stałej aktualności i poprawności. Ponadto oświadczają
Państwo, że podane informacje są rzetelne i zgodne z prawdą.
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.
Podpis: Pan/Pani
Data:

Państwo:
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V.3 Formularz przyjęcia nagrody dla Republiki Kostaryki
Ja, Pan/Pani

legitymujący/legitymująca

dowodem osobistym numer

,

zamieszkały/zamieszkała

się

pełnoletni/pełnoletnia,

pod

adresem
, jako uczestnik/uczestniczka konkursu

pt. „Twój Wielki Dzień Tous 2017” 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: Że jako zwycięzca/zwyciężczyni konkursu zatytułowanego „Twój Wielki
Dzień

Tous

2017”

niniejszym

przyjmuję

nagrodę

w postaci

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

o zwycięzcach konkursu pt.

na

blogach

itd.)

w celu

rozpowszechnienia

informacji

„Twój Wielki Dzień Tous 2017” 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 numer

15/1999 z dnia 13 grudnia

i Dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia zatwierdzającym przepisy wykonawcze
do Ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym zostają Państwo poinformowani, że
informacje przekazywane przez Państwa 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. Informujemy, że wszystkie pola tego
formularza upoważnienia są wymagane i że pominięcie któregokolwiek z nich uniemożliwi
nam przetwarzanie zgłoszenia. Informujemy o prawie do uzyskania dostępu, korygowania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania i do żądania usunięcia swoich danych
poprzez wysłanie pisemnego żądania wraz z kopią swojego dowodu osobistego lub innego
ważnego dokumentu tożsamości, ze wskazaniem prawa, które ma zostać wykonane, na
adres dataprotection@tous.es lub pod adres do korespondencji wskazany powyżej.
Zgadzają się Państwo powiadomić TOUS o wszelkich zmianach swoich danych osobowych
w celu zachowania ich stałej aktualności i poprawności. Ponadto oświadczają Państwo, że
podane informacje są rzetelne i zgodne z prawdą.

24

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.

Podpis: Pan/Pani
Data:

Państwo:
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