
OGÓLNE WARUNKI KONKURSÓW MUZIKER

I. Wstępne ustanowienia

1. Ogólne  warunki  konkursu  (zwane  dalej  „OWK”)  obowiązują  w  przypadku  konkursów
prowadzonych  na  stronach  interentowych  firmy  Muziker  a.s.,  o  ile  nie  określono  inaczej  w
szczegółowych zasadach konkursu.

2. OWK określają  warunki  rejestracji  i  uczestnictwa w konkursie,  sposób uzyskania  i  przekazania
nagrody w konkursie oraz prawa i obowiązki uczestników konkursów, a także zabezpieczenie ochrony
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Organizatorem konkursu jest firma Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, Republika 
Słowacka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Sąd Bratysława I, sekcja Sa, sygn. 3337/B, REGON: 
35840773, NIP: 2021680991, jako operator strony muziker.com (dalej „Organizator”).

4. Konkurs  (zwany  dalej  „Konkursem”)  to  każda  kampania  promocyjna  Organizatora,  w  której
nagrodę  pieniężną  lub  niepieniężną  (zwaną  dalej  „Wygraną”)  można  uzyskać  po  spełnieniu
określonych warunków.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Konkursy są otwarte dla wszystkich odwiedzających witrynę muziker.com.

2. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin, pracownicy
współpracujących osób i członkowie ich rodzin, partnerzy biznesowi, którzy przekazują nagrody do
konkursu,  ewentualnie  osoby,  które  konkursy  organizują,  propagują,  sponsorują,  technicznie
zabezpieczają lub w inny sposób są powiązani z ich organizacją.

3. W konkursie  może wziąć udział  każda osoba, która przestrzega szczegółowych zasad konkursu
opublikowanych  na  muziker.com  lub  w  innej  odpowiedniej  formie,  chyba  że  w  szczegółowych
warunkach danego konkursu określono np. minimalny wiek uczestnika na 18 lat lub określono, że
tylko osoby fizyczne mogą brać udział w konkursie.

III. Przeprowadzanie konkursów i publikowanie wyników

1. Szczegółowe warunki  zgłoszenia do konkursu, przedmiot konkursu, przebieg konkursu i  sposób
oceny konkursu są ogłaszane przez Organizatora poprzez publikację na stronie muziker.com zgodnie z
ogólnymi zasadami danego konkursu.

3. Jeżeli warunkiem konkursu jest zakup towarów lub usług w terminie określonym jako czas trwania
konkursu,  warunek  ten  uznaje  się  za  spełniony  dopiero  po  wysłaniu  zamówienia  i  dokonaniu
płatności za zakup (w przypadku osobistego odbioru towarów lub zapłąty przy odbiorze za moment
zapłaty  uważa  się  faktyczną  wypłatę  środków  po  odbiorze  towarów,  w  przypadku  płatności
bezgotówkowej  za  moment  zapłaty  jest  uważany  faktyczny  moment  przypisania  środków
finansowych na konto Organizatora).

IV. Warunki wygrania nagrody



1. Zwycięzcą jest osoba, która należycie i najskuteczniej spełniła wszystkie zasady danego konkursu
lub została wylosowana, lub wskazana za zwycięzcę w inny sposob zgodny z zasadami konkretnego
konkursu oraz podała dane niezbędne do prawidłowej i  jednoznacznej identyfikacji  osoby w celu
realizacji jej praw i obowiązków w zwązku z tymi warunkami.

2. O ile szczegółowe zasady konkretnego konkursu nie stanowią inaczej, możliwe jest uczestnictwo w 
konkursie przy każdym zakupie. O ile szczegółowe zasady konkursu nie stanowią inaczej, wystarczy 
wpisać  unikalny  kod  w notatce  zakupu,  aby  być  w  grze.  Aby  wziąć  udział  w  konkursie,  musimy 
przetworzyć Twój numer zamówienia. W tym celu, jeśli dobrowolnie zdecydujesz się wziąć udział w 
konkursie, Administrator - MUZIKER, a.s. z siedzibą pod adresem Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, 
IČO:  35840773  (zwany  dalej  „Administratorem”)  przetworzy  Twój  numer  zamówienia  i  dane 
kontaktowe -mail oraz numer telefonu w rozumieniu art. 6 ust. 1 ust. (f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE 
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych).  Twoje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez 
administratora  w  celu  zarejestrowania  Twojego  udziału  w  konkursie,  oceny  samego  konkursu  i 
skontaktowania się z Tobą w sprawie nagrody. Operator będzie przetwarzał twoje dane osobowe 
przez  czas  trwania  konkursu  i  jeśli  zostaniesz  zwycięzcą  do  momentu  przekazania  nagrody. 
Jednocześnie informujemy, że jeśli zostaniesz zwycięzcą konkursu, Twój numer zamówienia zostanie 
opublikowany  na  naszej  stronie  internetowej.  Jako  osoba,  której  dane  dotyczą,  masz  prawo  w 
dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Wszystkie informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych, w tym twoich praw jako osoby zainteresowanej, są dostępne na naszej stronie 
internetowej w sekcji „Ochrona danych osobowych”.

3. Numer  zamówienia  zwycięzcy  konkursu  zostanie  opublikowany  na  stronie  internetowej
administratora po ocenie konkursu. W tym celu przetwarzamy Twój numer zamówienia zgodnie z art.
6 ust. 1 ust. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jako osoba, której dane dotyczą, masz
prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

4. Nagroda jest nieprzenoszalna i należy wyłącznie do zwycięzcy. Jeśli  zwycięzca nie może przejąć
nagrody (poprzez przejęcie towaru, usługi, uczestnictwo w wydarzeniu, zniżkę lub inny benefit itp.),
nagroda przepada, a zwycięzca nie jest uprawniony do żadnego odszkodowania. Zwycięzca nie jest
uprawniony  do  wyznaczenia  swojego  zastępcy.  Zwycięzca  zastępczy  zostanie  wyznaczony  przez
Organizatora drogą losową lub Organizator wyznaczy drugiego w kolejności uczestnika konkursu jako
zwycięzcę..

5. Uprawnienie do nagrody wygasa również wtedy, gdy zwycięzca nie wywiąże się z jakiegokolwiek
zobowiązania  wynikającego  z  ogólnych  i  /  lub  specjalnych  warunków  określonych  w  zasadach
konkursu  lub  jeśli  działa  on  wbrew  dobrym  obyczajom  (podał  fałszywe  dane,  zdobył  nagrodę
postępując nieuczciwie itp.), lub nie odebrał nagrody w uzgodnionym terminie, ani nie zwrócił się do
Organizatora o przedłużenie go z uzasadnionych powodów.

V. Warunki przekazania nagrody

1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą e-mailem lub telefonicznie i przekaże mu specyfikację
wydania  nagrody.  Jeżeli  wymaga  tego  charakter  wygranej,  Zwycięzca  jest  zobowiązany  udzielić
pomocy w przyjęciu lub w zastosowaniu wygranej.



2. O ile Organizator nie uzgodni inaczej ze zwycięzcą lub treść i  charakter konkursu nie implikują
żadnych innych warunków otrzymania nagrody, nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy kurierem.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w dostarczeniu wygranych poniesione podczas
dostawy przez kuriera. Ewentualne roszczenia wynikające z uszkodzenia towaru w transporcie lub w
związku z niedostarczeniem nagrody, Organizator przekaże zwycięzcy.

4. W  przypadku  jeśli  nagrody  są  sponsorowane  przez  partnera  biznesowego  lub  nagroda  jest
dostarczena zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej, zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że
jego  dane  osobowe  zostaną  przekazane  partnerowi  biznesowemu  lub  firmie  kurierskiej  w  celu
identyfikacji  zwycięzcy  i  dostarczenia  nagrody.  Podane zostaną następujące dane osobowe:  imię,
nazwisko,  adres,  w  tym  kraj,  numer  telefonu,  adres  e-mail  lub  inne,  zgodnie  z  rodzajem  lub
charakterem nagrody.  Podane dane identyfikacyjne są przekazywane partnerowi  biznesowemu w
formie  elektronicznej,  a  firmie  kurierskiej  w  formie  pisemnej  i  elektronicznej  i  mogą  być
wykorzystywane  przez  partnera  biznesowego  lub  kuriera  wyłącznie  w  celu  zidentyfikowania
zwycięzcy i przekazania nagrody oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy
umowy  z  naszymi  partnerami  biznesowymi  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  na  podstawie
których są oni zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia
odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych.

VI. Opodatkowanie wygranych

Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w zależności od formy, wartości i kraju zamieszkania wygrane
mogą  podlegać  obowiązkowemu  opodatkowaniu  lub  uregulowaniu  opłaty  na  rzecz  zakładu
ubezpieczeń zdrowotnych lub innej firmy ubezpieczeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
tego kraju. 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator  zastrzega sobie  prawo do  modyfikacji,  do zmiany  ogólnych  warunków konkursów
promocyjnych  lub  całkowitego  anulowania  konkursu  z  przyczyn  biznesowych,  z  przyczyn
spowodowanych  przez  stronę  trzecią  lub  działanie  siły  wyższej.  Organizator  zobowiązuje  się  do
informowania  klientów  w  odpowiednim  wyprzedzeniem  o  wszelkich  zmianach  w  ogólnych
warunkach konkursów promocyjnych.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zamiany  nagrody  w  konkursie  za  nagrodę  podobnego
charakteru lub równoważnej wartości.

3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w konkursie.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Konkursów wchodzą w życie z dniem 10.1.2020.


