
Regulamin rywalizacji 
„Rywalizacja TU Europa”



Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne 3

§ 2 Uczestnictwo w Rywalizacji 3

§ 3 Nagrody 3

§ 4 Zasady i przebieg Rywalizacji 4

§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 4

§ 6 Ochrona danych osobowych. 4



3

Regulamin rywalizacji „Rywalizacja TU Europa”

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem rywalizacji „Rywalizacja TU Europa” (dalej: „Rywalizacja”) jest Endomondo ApS z siedzibą w Kopenhadze (Dania) przy 

Kanonbaadsvej 12 B, kod pocztowy DK-1437, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Sponsorem nagród wskazanych w:

a. wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a oraz w ust 2. jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP 895 10 07 276, REGON 
272324625, o kapitale zakładowym zarejestrowanym i opłaconym w całości 37 800 000 zł;

b. wskazanych w § 3 ust.1 lit. b – c jest Organizator.
3. Przystąpienie do Rywalizacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Rywalizacja będzie przeprowadzona za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w serwisie Endomondo Sports Tracker, zwanym dalej 

„Endomondo”, pobranej ze strony internetowej https://www.endomondo.com/download lub ze sklepu z aplikacjami mobilnymi, z zastrzeże-
niem ust. 5.

5. Wykaz systemów operacyjnych, na których może zostać zainstalowana aplikacja Serwisu znajduje się na stronie internetowej 
http://www.endomondo.com/features/.

6. Instrukcja działania aplikacji Serwisu znajduje się na stronie internetowej http://www.endomondo.com/help.
7. Rywalizacja prowadzone jest w okresie od 01-06-2016 r. do 30-06-2016 r.
8. Do wzięcia udziału w Rywalizacji niezbędne jest dysponowanie urządzeniem mobilnym z funkcją GPS.

§ 2 Uczestnictwo w Rywalizacji
1. Udział w Rywalizacji może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna zaproszona do uczestnictwa poprzez serwis endomondo.com.
2. Z udziału w Rywalizacji wyłączone są:

a. osoby nie będące rezydentami Rzeczpospolitej Polskiej,
b. pracownicy lub osoby powiązane z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo).

§ 3 Nagrody
1. Nagrody główne w rywalizacji stanowią:

a. Nagroda pierwszego stopnia (1 sztuka) - zegarek sportowy z GPS Garmin FORERUNNER 235. 
b. Nagroda drugiego stopnia (5 sztuk) – pakiet premium Endomondo na okres 12 miesięcy. 
c. Nagroda trzeciego stopnia (5 sztuk) – ubezpieczenie NNW Sport na okres 3 miesięcy w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu (wariant 

standard) oraz zgonu z sumą ubezpieczenia 15 000 zł oraz zwrotu kosztów rehabilitacji z sumą ubezpieczenia 1 500 zł. Ogólne warunki 
ubezpieczenia NNW „Sport” dostępne są na stronie https://portal.tueuropa.pl/frontend/products/showProduct.html? prodId=1828.

2. Nagroda gwarantowana dla wszystkich uczestników - kod promocyjny na 30% zniżki do wykorzystania na zakup ubezpieczenia NNW Sport 
na stronie https://portal.tueuropa.pl/frontend/products/showProduct.html? prodId=1828.

3. Z tytułu przyznania uczestnikowi Nagrody głównej pierwszego stopnia, o której mowa w ust. 1 lit. a. powstanie obowiązek podatkowy, 
sponsor finansuje podatek od tej Nagrody. Wartością Nagrody uzyskanej przez uczestnika rywalizacji jest łączna wartość Nagrody rzeczowej 
oraz wartość 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Sponsor jako płatnik podatku odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego 
należny podatek od tej Nagrody.

4. Pakiet premium Endomondo, o którym mowa w ust.1 lit. b., może być aktywowany najpóźniej do 31.12.2016 r.
5. Kod na zniżkę, o którym mowa w ust. 2 można wykorzystać do dnia 31.07.2016 r.
6. Nagrody w Rywalizacji nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczone ani na ich równowartość pieniężną.

https://portal.tueuropa.pl/frontend/products/showProduct.html?prodId=1828
https://portal.tueuropa.pl/frontend/products/showProduct.html?prodId=1828
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§ 4 Zasady i przebieg Rywalizacji
1. Dołączenie do Rywalizacji wymaga spełnienia poniższych warunków:

a. Dołączenie do Rywalizacji przez Endomondo w czasie trwania Rywalizacji, o którym mowa w § 1 ust. 7,
b. Zaakceptowanie regulaminu Rywalizacji,
c. Odbycie w czasie trwania Rywalizacji treningów w następujących kategoriach sportowych: kolarstwo, kolarstwo górskie, jazda na rowerze, 

bieganie, chodzenie oraz zarejestrowanie tego treningu w aplikacji udostępnionej przez Endomondo.
2. Trening musi być rejestrowany przez uczestnika Rywalizacji z wykorzystaniem technologii GPS – treningi dodawane ręcznie nie będą brane 

pod uwagę w wynikach Rywalizacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody lub całkowitego usunięcia uczestnika z Rywalizacji, w przypadku wykrycia 

prób oszustwa polegających na jeździe z włączoną aplikacją samochodem lub innym pojazdem mechanicznym o napędzie silnikowym, uży-
waniu jednego zarejestrowanego konta przez wiele osób, używaniu wielu zarejestrowanych kont przez jedną osobę oraz jeździe na innych niż 
rower pojazdach mechanicznych. Może to nastąpić bez uprzedniej informacji oraz bez podania przyczyn i bez możliwości ponownego wzięcia 
udziału w danej Rywalizacji.

4. Podczas korzystania z usług Endomondo uczestnicy Rywalizacji są odpowiedzialni za wszelkie ryzyko związane z uprawianą aktywnością 
fizyczną. Organizator ani Endomondo nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub w mieniu powstałe w związku z udziałem 
uczestnika w Rywalizacji.

§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
1. Spośród wszystkich uczestników, którzy nie zostali wykluczeni z udziału w Rywalizacji oraz spełnili wymogi określone w § 4 ust. 1 regulaminu 

Rywalizacji. Organizator nagradza zwycięzców, którzy spalili najwięcej kalorii łącznie w podanych dyscyplinach, o których mowa w § 4 ust. 1 
lit. c., przyznając im miejsca od 1 do 11. Liczbę spalonych kalorii określa się na podstawie danych zarejestrowanych w ramach aplikacji udo-
stępnionej przez Endomondo na potrzeby Rywalizacji.

2. Ogłoszenie wyników Rywalizacji nastąpi po zakończeniu Rywalizacji, nie później niż do dnia 15.07.2016 r. za pośrednictwem Endomondo.
3. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni o wynikach Rywalizacji przez Endomondo za pośrednictwem indywidualnego komunikatu wysła-

nego na adres poczty elektronicznej udostępniony w Endomondo. 
4. W przypadku Nagrody pierwszego stopnia (tj. § 1 ust. 3 lit. a) w odpowiedzi na e-mail, o którym mowa w ust. 3, zwycięzca zobowiązany jest 

wskazać dane niezbędne do wysłania Nagrody, tj.:
a. imię i nazwisko, 
b. adres korespondencyjny,
c. treść oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wydania Nagrody przez Towarzystwo 

Ubezpieczeń Europa S.A. Zostałem poinformowana (y), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Rywalizacji.

  Brak odpowiedzi w ciągu 14 dni będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w Rywalizacji (w tym także z Nagrody), w takim przypadku 
Nagroda nie przechodzi na innego uczestnika. 

5. Informacja o sposobie odbioru Nagrody głównej oraz kody promocyjne w ramach Nagrody gwarantowanej zostaną przesłane na adres poczty 
elektronicznej, wskazany przez uczestnika Rywalizacji w serwisie Endomondo, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Rywalizacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Rywalizacji są Endomondo ApS z siedzibą w Kopenhadze (Dania) przy Kanonbaadsvej 12 B, 

kod pocztowy DK-1437.
2. Dane osobowe zwycięzców obejmujące imię i nazwisko oraz adres do korespondencji będą przetwarzane przez Organizatora, w celu prze-

prowadzenia Rywalizacji, tj. przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia Nagrody, a także prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz 
w celach marketingowych administratora danych osobowych Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania 
i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Rywalizacji.

3. Organizator obowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych wymienionych w ust. 2 podejmą środki techniczne 
i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz 
spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika lub jego pseudonimu używanego w Serwisie.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Rywalizacji.
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