Promocja Salomon-Runmageddon

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem sprzedaży premiowanej jest Amer Sports Poland Spółka z o.o. z
siedzibą w Krakowie 31-323, przy ulicy Opolskiej 110, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla KrakowaŚródmieścia, pod nr KRS 0000233011, posługująca się numerem NIP:
526-285-53-43, zwana dalej „ASP” lub „Organizatorem”.
1.2 W ramach sprzedaży premiowej sklep e-obuwie.pl (zwany dalej Sklep lub eobuwie) umożliwia nabywcom butów SALOMON Speedcross 4 Runmageddon w
wersji damskiej nr ref. 391859 oraz męskiej nr ref. 390616 (zwane dalej produkty
objęte promocją) zakup z użyciem Voucherów z 20% kodem rabatowym.

2. OGÓLNE ZASADY
2.1. Sprzedaż premiowa jest organizowana w okresie 01.04.2019 roku – 30.11.2019
roku lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
2.2. Pełnoletnie osoby będące konsumentami, które w okresie 01.04.2019 roku –
30.11.2019 roku wypełnią formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie
internetowej www.salomon.runmageddon.pl (zwane dalej Uczestnikiem promocji) w
którym podadzą swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz miasto, otrzymają Voucher
opatrzony unikalnym kodem rabatowym uprawniającym do 20% zniżki przy
dokonywaniu zakupów produktów objętych promocją w sklepie e-obuwie.pl.
Voucher zostanie przesłany na wskazany w formularzu promocyjnym adres e-mail.
Voucher polega na wygenerowanym unikalnym kodzie promocyjnym, który należy
wprowadzić w koszyku zakupowym na www.e-obuwie.pl przy finalizacji zamówienia.
Jedna osoba może pobrać jeden Voucher, do adresu e-mail może zostać
wygenerowany tylko jeden voucher.
2.3. Voucher z 20% zniżką może być jednorazowo użyty przy zakupie produktów
objętych promocją tj. butów SALOMON Speedcross 4 Runmageddon w wersji
damskiej nr ref. 391859 oraz męskiej nr ref. 390616 z tym zastrzeżeniem, że musi
zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 30.11.2019 (w przypadku wyczerpania
produktów objętych promocją możliwość wykorzystania Vouchera wygaśnie
wcześniej). Voucher niewykorzystany do dnia 30.11.2019 traci ważność i nie
podlega zwrotowi lub wymianie na środki pieniężne a także nie będzie mógł zostać
wykorzystany na inne produkty.
2.4. Przy zakupie Produktów objętych promocją w Sklepie e-obuwie możliwe jest
skorzystanie tylko z jednego Vouchera. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę,
nie uprawnia do wydania reszty niewykorzystanych środków z Vouchera.

2.5. Zwroty: warunki zwrotów określa wewnętrzny regulamin sklepu biorącego
udział w sprzedaży premiowej
2.6. Wymiana: w przypadku wymiany towaru za obowiązujący regulamin przyjmuje
się regulamin wewnętrzny obowiązujący w sklepie biorącym udział w sprzedaży
premiowej
2.7. Reklamacja: W przypadku uznanej reklamacji towaru objętego promocją, za
obowiązujący regulamin przyjmuje się regulamin wewnętrzny sklepu biorącego
udział w sprzedaży premiowej oraz przede wszystkim postanowienia kodeksu
cywilnego i ustawy o prawach konsumenta
2.8. Powyższe zapisy z pkt. 2.5. i 2.6. nie dotyczą zwrotów/wymiany w ramach
odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu Cywilnego
2.9. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Sklepu e-obuwie lub
ASP oraz ich rodziny
2.10 Promocje i rabaty nie łączą się.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH.
Warunkiem uczestnictwa w niniejszej promocji jest przy rejestrowaniu się na
stornie www.salomon.runmageddon.pl wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem
RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) )przez
administratora danych w celach związanych z niniejszą akcją promocyjną oraz
innych marketingowo-badawczych działań oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie
od administratora danych w tym również przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz.1204. Pamiętaj
zgody możesz zawsze cofnąć. Organizator niniejszej promocji jako członek
międzynarodowej Grupy Spółek Amer Sports zbiera dane osobowe dla spółki
powiązanej Amer Sports Corporation w Finlandii, która będzie ich administratorem
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informujemy Cię, że
Administratorem Twoich danych osobowych będzie: AMER SPOR TS OYJ,
Konepajankuja 6, 00511 Helsinki, Finland, phone +358 20 712 2500
(AS OYJ

używa także często nazwy: AMER SPORTS CORPORATION – nawet w formalnych
dokumentach). Pamiętaj, że RODO daje Ci wiele praw takich jak: dostępu do swoich
danych, ich sprostowania,, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz do przenoszenia danych i przede wszystkim do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
dokonanego na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Możesz też wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych przy formularzu jest
dobrowolne acz konieczne aby wziąć udział w promocji i uzyskać voucher z kodem
rabatowym. Więcej informacji z wyjaśnieniem wcześniej wskazanych Twoich praw,
naszych obowiązków oraz profilowaniu i szczegółów wskazanych powyżej celów
marketingowo-badawczych, kategorii odbiorców Twoich danych a także kwestii
dotyczących przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz okresie przechowywania danych znajdziesz w
Polityce Prywatności https://www.salomon.com/pl-pl/privacy.html
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w
Krakowie przy ul. Opolskiej 110 oraz na stronie internetowej
www.salomon.runmageddon.pl.
4.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje
o sprzedaży premiowej w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter
informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
4.3 Organizatorzy akcji promocyjnej zastrzegają sobie prawo odwołania niniejszej
akcji promocyjnej i sprzedaży premiowej w każdym czasie co nie może naruszać
praw nabytych Uczestników.
4.4 Organizator może w każdym czasie z ważnych powodów zmienić postanowienia
niniejszego Regulaminu, co staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian na
stronie www.salomon.runmageddon.pl. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać
praw nabytych Uczestników.
4.5 Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane na adres
marketing.poland@amersports.com

