
Zgarnij smartwatch Garett 2022 – regulamin 

konkursu 

 

1. Organizator i czas trwania 

Konkurs organizowany jest przez sklep 

Otozegarki.pl, którego właścicielem jest 

firma Saxo Group sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w 

Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 202A, 44-100 

Gliwice, zwanym dalej Organizatorem oraz 

markę Garett Electronics - ul. Targowa 

18/1413, 25-520 Kielce. 

2. Wytyczne konkursu 

A. Konkurs “Zgarnij smartwatch Garett” 

skierowany jest do klientów sklepu 

Otozegarki.pl, którzy zakupili dowolny 

smartwatch marki Garett na stronie sklepu 

internetowego www.otozegarki.pl w terminie 

16.05.2022 – 31.08.2022. 

B. Aby wziąć poprawnie udział w konkursie 

należy: 

1. Dokonać zakupu produktu z serii Smartwatch 

Garett w terminie 16.05.2022 – 31.08.2022 

2. Dokonać zgłoszenia do konkursu poprzez 

formularz dostępny na stronie 

https://www.otozegarki.pl/konkurs-garett-

2022-zglos-sie-i-zgarnij-smartwatch , używając 

adresu e-mail, użytego w zamówieniu, o 

którym mowa w punkcie 2.B.1  

3. Potwierdzić zgłoszenie i zapis do newslettera 

Otozegarki.pl poprzez kliknięcie „Potwierdzam 

zapis”, którzy przyjdzie na podanego w 

zgłoszeniu maila, po wypełnieniu formularza 

C. Ostateczny termin zgłoszeń mija 31.08.2022 

roku o godzinie 23.59 czasu polskiego. 

D. Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą 

naruszać prawa ani dóbr osobistych osób 

trzecich i ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści 

erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i 

powszechnie uznawanych za obraźliwe lub 

wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby 

wprowadzone dane w jakikolwiek sposób 

nawoływały do czynów niezgodnych z prawem 

lub obrażały uczucia innych osób, a w 

szczególności uczucia religijne. 

3. Warunki uczestnictwa 

Uczestnicy W konkursie mogą brać udział 

wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i 

zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby 

biorące udział w konkursie zwane są 

Uczestnikami. 

4. Udział w konkursie 

A. Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 

31.08.2022 do godziny 23:59 wykonać zadania 

wyznaczone w punkcie 2 A i 2 B niniejszego 

regulaminu. 

B. W przypadku pytań dot. konkursu “ Zgarnij 

smartwatch Garett 2022” należy kierować 

pytania pod adres: konkurs@otozegarki.pl 

C. Osoby, które w formularzu zamówienia 

podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią 

warunków wymienionych wyżej, zostaną 

wykluczone z konkursu. 

D. Osoby, które dokonają zakupu i zgłoszenia 

po zakończeniu konkursu w danym miesiącu, 

niestety nie będą brały udziału w wyborze 

zwycięzcy. 

E. Udział w konkursie jest bezpłatny i 

dobrowolny. 

F. Uczestnicy konkursu, poprzez fakt 

przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza 

poprzez spełnienie warunków, o których mowa 

w pkt. 2. i 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora ich danych osobowych dla 

potrzeb przeprowadzenia niniejszego 

konkursu, na warunkach określonych w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 

2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem 

danych osobowych zebranych podczas 

niniejszego konkursu jest – w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 



2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W 

szczególności Uczestnik konkursu wyraża 

zgodę na opublikowanie jego imienia, 

nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w 

materiałach związanych z Konkursem. 

G. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z 

udzieleniem Organizatorowi zgody na 

bezpłatne wykorzystanie w/w tekstów i 

zgłoszonych materiałów bezterminowo, bez 

żadnych ograniczeń terytorialnych, na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym 

zwłaszcza, takich jak formy audio, video, druki 

oraz Internet, jak również prawo na 

dokonywanie dowolnych opracowań i 

modyfikacji prac, wraz z prawem do 

wykorzystania wyników opracowania w 

podanej wyżej formie, a w szczególności do 

publikacji przesłanego zgłoszenia na profilach 

społecznościowych Otozegarki.pl. 

H. Uczestnik konkursu zgłaszający pracę 

poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża 

zgodę na to, iż z dniem przekazania 

organizatorowi opinii udziela Organizatorowi 

bezterminowej i nieodpłatnej licencji do 

wydawania i rozpowszechniania 

przygotowanego tekstu. 

5. Wybór zwycięzcy 

A. W konkursie wezmą udział wszystkie 

zgłoszenia, spełniające postanowienia 

regulaminu konkursu. 

B. O wyłonieniu zwycięzców, w ciągu 15 dni od 

dnia zakończenia konkursu zadecyduje Jury 

złożone z pracowników sklepu Otozegarki.pl. 

C. Data zakończenia konkursu przypada w dniu 

31 sierpnia 2022, zwycięzcy wyłonieni zostaną 

do 15 września 2022 roku. 

D. Zgłoszenie do udziału liczone jest w 

momencie wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego na  

https://www.otozegarki.pl/konkurs-garett-

2022-zglos-sie-i-zgarnij-smartwatch . 

E. Organizator zastrzega sobie prawo do 

poproszenia mailowo na adres e-mail podany 

w zgłoszeniu, o dosłanie dodatkowych danych 

osobowych: 

a) niezbędnych do przekazania nagrody 

rzeczowej; 

b) w przypadku podejrzenia nieprawidłowości 

przesłanych danych w formularzu 

zgłoszeniowym; 

c) w każdym innym przypadku, gdy zachodzi 

uzasadniona potrzeba; 

F. Brak odpowiedzi na zapytanie wskazane w 

punkcie 5E w terminie 7 dni oznacza rezygnację 

z udziału w konkursie oraz odbioru nagrody. 

G. W konkursie do wygrania jest wybrany przez 

zwycięzcę dowolny smartwatch marki Garett z 

oferty dostępnej na www.otozegarki.pl w 

momencie wyboru. Dostępność produktu musi 

zostać potwierdzona przez Organizatora. 

H. Od decyzji Jury nie przysługuje żadna 

procedura odwoławcza. 

I. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną stronie 

Otozegarki.pl oraz profilu Facebook 

Otozegarki.pl, w ciągu 15 dni od zakończenia 

głosowania Jury na najlepszą zwycięzcę 

konkursu. 

J. Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo do 

jednej nagrody. 

K. Nagroda przesłana zostanie laureatowi, na 

adres podany przez zwycięzcę konkursu, w 

okresie 14 dni od daty otrzymania tego adresu 

od zwycięzcy. 

L. W rozliczeniu nagrody zastosowano 

zwolnienie podatkowe określone w art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy o PIT. 

6. Nagroda  

A. W konkursie do wygrania jest dowolny, 

wybrany przez Zwycięzcę, smartwatch marki 

Garett, z oferty dostępnej na stronie 

www.otozegarki.pl .  

B. Nagroda zostanie przesłana na adres podany 

przez Zwycięzcę konkursu. 

C. Nagroda jest jednorazowa i nie podlega 

wymianie na ekwiwalent pieniężny. 



D. Wybrany przez Zwycięzcę smartwatch 

Garett musi być produktem dostępnym w 

stanach magazynowych Otozegarki.pl. Przed 

zatwierdzeniem nagrody, Organizator 

potwierdzi Zwycięzcy dostępność wybranego 

przez niego produktu. W przypadku 

niedostępności (czasowej lub stałej) 

wybranego przez Zwycięzcę produktu, 

zobowiązany będzie on do wybrania innego, 

dostępnego produktu. 

E. Organizator Otozegarki.pl nie ponosi 

odpowiedzialności za Bony, które zostały 

utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu 

Kupującemu. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych 

zebranych podczas trwania konkursu jest Saxo 

Group sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Gliwicach, 

przy ul. Pszczyńskiej 202A, 44-100 Gliwice 

(właściciel sklepu Otozegarki.pl). 

Uczestnicy, poprzez wypełnienie formularza, 

mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych (imię i nazwisko 

klienta, adres e-mail) przez firmę Saxo Group 

sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. 

Pszczyńskiej 202A, 44-100 Gliwice, w celach 

związanym z organizacją konkursu oraz ich 

przetwarzania dla potrzeb promocyjno - 

marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(tekst. jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.). 

Administrator bazy zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 

29.10.1997 r. z póżn.zm.), zapewnia wszystkim 

użytkownikom programu możliwość dostępu, 

poprawiania lub usunięcia swoich danych. Aby 

dokonać zmian należy napisać na adres 

mailowy: sklep@otozegarki.pl 

Uczestnicy mają prawo wyrazić zgodę na 

otrzymywanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną na urządzenia końcowe w formie 

wiadomości e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, 

poz. 1204) o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych odbywają się zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 

wskazanej ustawy podanie danych jest 

dobrowolne, a ponadto każdemu 

użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Administrator gromadzi dane dotyczące 

zaangażowania wynikającego z udziału w 

konkursie, w szczególności odbierania 

wiadomości związanych z konkursem oraz 

statystyki otwierania i odrzucania tych 

wiadomości; ilości uczestników, którzy 

decydują się na wzięcie udziału w konkursie. 

Celem przetwarzania danych osobowych 

Uczestnika jest możliwość przetworzenia 

zgłoszenia konkursowego, oraz możliwość 

realizacji wysyłki nagrody dla zwycięzców 

konkursu. Dane Uczestników są wyłącznie 

przetwarzane przez określonych pracowników 

Firmy Saxo Group sp. z o.o. sp.k.,  w zakresie 

zaakceptowanym przez Administratora. 

Administrator danych używa dedykowanego 

oprogramowania celem przetwarzania danych. 

8. Postanowienia końcowe 

A. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny 

jest w Internecie pod adresem: 

https://www.otozegarki.pl/pliki/Regulaminy/r

egulamingarett2022.pdf 

B. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie. 

C. Organizator zastrzega sobie również prawo 

do jednostronnego zawieszenia lub 

zakończenia konkursu w każdym czasie, bez 

jego rozstrzygnięcia i bez konieczności 

uzasadniania swojej decyzji. 



D. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów 

z udziału w Konkursie w przypadku 

stwierdzenia naruszenia postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

E. W razie wątpliwości co do naruszenia przez 

uczestnika konkursu warunków niniejszego 

regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw 

autorskich do nadesłanej wypowiedzi, 

organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do 

czasu wyjaśnienia wątpliwości 

b) wykluczenia uczestnika z konkursu 

c) odmowy przekazania nagrody 

d) w przypadku wcześniej przyznanych nagród 

do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia 

szkody. 

F. Wzięcie udziału w konkursie, tj. zgłoszenie do 

konkursu, jest tożsame z wyrażeniem zgody na 

warunki niniejszego Regulaminu. 

G. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a 

Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora. Dokumentem określającym 

zasady Konkursu jest regulamin dostępny w 

siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: 

https://www.otozegarki.pl/pliki/Regulaminy/r

egulamingarett2022.pdf 

H. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator. 

I. We wszystkich sprawach nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy obowiązującego prawa polskiego. 

J. Pozostałe kwestie wynikające z 

przetwarzania danych osobowych reguluje 

dostępna Polityka prywatności sklepu 

otozegarki.pl, dostępna pod adresem: 

https://www.otozegarki.pl/polityka-

prywatnosci  


