Mario Kart 8 Deluxe Sezon Circuit
Zasady i warunki oraz Polityka prywatności
Organizatorem turnieju Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit (dalej jako „Turniej”) jest ConQuest
entertainment a.s., Kolbenova 961/27d, 198 00 Praga, Republika Czeska (dalej jako „ConQuest”).
Zasady i warunki
1. W Turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy Czech, Węgier, Polski i Słowacji (dalej tylko „kraje
uczestniczące”) z wyłączeniem pracowników i najbliższych rodzin organizatora, jego
przedstawicieli lub osób zawodowo związanych z Turniejem. Uczestnicy poniżej 18 roku życia
muszą posiadać zgodę swoich opiekunów prawnych na uczestnictwo.
2. Udział w niniejszym Turnieju jest bezpłatny. Udział i szanse na wygraną nie są uzależnione od
zakupu któregokolwiek z produktów Nintendo. Aby wziąć udział w Turnieju, uczestnik będzie
potrzebował dostępu do konsoli Nintendo Switch podłączonej do Internetu, egzemplarza gry
Mario Kart 8 Deluxe oraz konta Nintendo z aktywnym członkostwem Nintendo Switch Online.
Turniej składa się z turniejów indywidualnych, z których każdy ma własną punktację, zwycięzców i
zestaw nagród.
3. Turniej odbywa się w następującym terminie:
• 16 kwietnia 2022 r.; 16:00 – 17:30
Turniej nosi w grze nazwę „Seasonal Circuit CZ HU PL SK” i można go znaleźć w sekcji turniejów
online gry. Jest to turniej prywatny, który wymaga kodu, aby dołączyć. Kod zostanie
opublikowany na czeskich, węgierskich, polskich i słowackich stronach Nintendo oraz na
lokalnych kanałach społecznościowych Nintendo na kilka dni przed datą turnieju. Uczestnicy
muszą wprowadzić ten kod bezpośrednio w Mario Kart 8 Deluxe, aby móc dołączyć do turnieju.
4. Podczas turnieju uczestnicy rywalizują ze sobą w wyścigach. Za każdy ukończony wyścig uczestnik
otrzymuje ustaloną liczbę punktów odpowiadającą jego pozycji końcowej, do 15 punktów za zajęcie
pierwszego miejsca. Końcowa tabela rankingowa pokazuje łączną liczbę punktów zdobytych przez
każdego uczestnika w pierwszych 12 wyścigach, w kolejności od największej liczby zdobytych
punktów.
5. Uczestnik zajmujący 1 miejsce otrzyma wyjątkowe etui „Seasonal Circuit” na konsolę Nintendo
Switch, 2000 Gold Points oraz markową odzież. Zawodnicy, którzy zajmą 2. i 3. miejsce, otrzymają po
2000 Gold Points oraz markową odzież. W przypadku remisu z wieloma uczestnikami na zwycięskiej
pozycji, wszyscy uczestnicy remisu otrzymają odpowiednią nagrodę.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem adresu e-mail zarejestrowanego na ich
koncie Nintendo w celu otrzymywania wiadomości od Nintendo lub w przypadku zwycięzcy
korzystającego z konta dziecka, za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-mail nadzorującego
konta Nintendo. Wiadomość e-mail do zwycięzców zostanie wysłana w ciągu siedmiu dni od daty
zamknięcia zgłoszeń. W przypadku nagród rzeczowych zwycięzcy muszą odpowiedzieć w ciągu pięciu
dni od daty wysłania przez Nintendo takiego powiadomienia e-mail, podając swoje imię i nazwisko
oraz pełny adres pocztowy przy użyciu metody i formatu opisanego w wiadomości e-mail w celu
potwierdzenia wygranej. Jeśli zwycięzcy nie odpowiedzą na takie powiadomienie w opisany sposób
lub nie odpowiedzą w określonym czasie, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody
zwycięzcy zastępczemu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub

jakiekolwiek inne przyczyny, które uniemożliwiły zwycięzcy otrzymanie, przeczytanie lub odpowiedź
na powiadomienie e-mailowe w odpowiednim czasie. Nagrody zostaną wysłane wyłącznie na adresy
znajdujące się na terenach krajów uczestniczących. Kraj adresu wysyłki zwycięzcy musi być zgodny z
jego ustawieniem kraju/regionu konta Nintendo w momencie udziału w Turnieju, w przeciwnym razie
może zostać zdyskwalifikowany przez Nintendo.
7. Nagrody są niezbywalne. Nie ma alternatywy w postaci gotówki lub innej nagrody. W przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia
jakiejkolwiek nagrody inną, o takiej samej lub większej wartości.
8. Uczestnictwo w turnieju inny sposób niż opisany w niniejszych warunkach jest niedozwolone.
Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
9. Uczestnicy, którzy oszukują, manipulują lub wykorzystują błędy w jakikolwiek sposób w związku ze
swoim udziałem, zostaną wykluczeni z Turnieju przez organizatora.
10. Nagrody są przeznaczone do użytku osobistego. Organizator nie zezwala na sprzedaż produktów
po zawyżonych cenach, aby zyskać na wysokim popycie lub ekskluzywnym bądź rzadkim charakterze
produktu. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zwycięzców, którzy sprzedają lub oferują
sprzedaż nagrody lub części nagrody po zawyżonej cenie, z przyszłych edycji turniejów z nagrodami
bez wcześniejszego ostrzeżenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania, zawieszenia lub zmiany Turnieju bez
wcześniejszego powiadomienia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych
okoliczności pozostających poza jego kontrolą, które utrudniają przeprowadzenie Turnieju, w
szczególności awarii sprzętu lub oprogramowania, nieuprawnionej ingerencji osób trzecich, jak
również problemów mechanicznych, technicznych lub prawnych pozostających poza uzasadnioną
kontrolą i wpływem organizatora. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę,
opóźnienie, uszkodzenie lub błąd komputerowy podczas przesyłania danych. Uczestnictwo w turnieju
przy użyciu metod generowanych przez skrypt, makro lub korzystanie z automatycznych urządzeń
będzie nieważne.
12. Imiona zwycięzców, pierwsze litery ich nazwisk, pseudonimy oraz miejsca zamieszkania mogą
zostać opublikowane na oficjalnej stronie internetowej organizatora lub oficjalnych kontach na
Facebooku, Twitterze, Instagramie lub oficjalnych kanałach YouTube i będą udostępniane na pisemny
wniosek skierowany do organizatora. Organizator może być zobowiązany na mocy obowiązujących
przepisów prawa do ujawnienia na żądanie władz i innych zainteresowanych stron imion i nazwisk
zwycięzców.
13. Odpowiedzialność organizatora za szkody powstałe w wyniku narażenia życia, zdrowia lub
uszkodzenia ciała, spowodowane umyślnym lub nieumyślnym naruszeniem obowiązków przez
organizatora, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę działającą w jego imieniu, a także za
szkody powstałe w wyniku oszustwa, umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa
naruszenia obowiązków przez organizatora, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę działającą w
jego imieniu nie jest w żaden sposób wyłączona ani ograniczona. To samo dotyczy szkód powstałych
w wyniku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub gwarancji udzielonych
przez organizatora.
Odpowiedzialność organizatora jest ograniczona do wysokości możliwej do przewidzenia szkody
typowej dla umowy za szkody wynikające z nieumyślnego naruszenia istotnych obowiązków
wynikających z umowy przez organizatora, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę działającą w

jego imieniu, a nie wynikające z narażenia życia, zdrowia lub roszczeń wynikających z ustawy o
odpowiedzialności za produkt. Istotne obowiązki wynikające z umowy to obowiązki, których
przestrzeganie jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zawodów i do których
przestrzegania uczestnicy zazwyczaj mają zaufanie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przyczyn, które nie zostały
wymienione w jednym z dwóch poprzednich punktów.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zwycięzcy, w tym między innymi wieku i
uprawnień do wzięcia udziału w Turnieju, a także do odmowy przyznania nagrody lub cofnięcia prawa
do nagrody, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że doszło do naruszenia niniejszych
warunków lub jakichkolwiek instrukcji stanowiących część wymogu uczestnictwa w niniejszym
Turnieju.
15. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje niniejsze zasady i warunki. Szczegółowe informacje
o tym, w jaki sposób organizator wykorzystuje informacje o uczestnikach w związku z niniejszym
Konkursem, można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.
16. Niniejszy Regulamin podlega prawu czeskiemu, węgierskiemu, polskiemu i słowackiemu.
Obowiązuje umowa dotycząca konta Nintendo oraz Polityka prywatności konta Nintendo.
Polityka prywatności
Oprócz Polityki prywatności konta Nintendo, niniejsza Polityka prywatności turnieju („Polityka
prywatności”) ma zastosowanie, jeśli jesteś mieszkańcem krajów uczestniczących w Turnieju
organizowanym przez ConQuest entertainment („ConQuest”, „my” lub „nas”), Kolbenova 961/27d,
198 00 Praga, Republika Czeska. Nintendo jest administratorem w rozumieniu ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. – „RODO”). ConQuest entertainment szanuje Twoje prawa do prywatności i
uznaje znaczenie ochrony Twoich danych osobowych.
1. Jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy oraz w jakich celach:
a) Aby wziąć udział w Turnieju, należy podać swój adres e-mail oraz w przypadku nagród rzeczowych
imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane, aby
umożliwić, zorganizować i administrować Twoim udziałem w Turnieju. Potrzebujemy Twojego adresu
e-mail, aby wysyłać Ci powiadomienia dotyczące Twojego udziału w Turnieju. Używamy adresu
pocztowego i numeru telefonu zwycięzców, aby wysłać nagrody. Podstawą prawną przetwarzania, o
którym mowa w niniejszym ust. 1 lit. a), jest przeprowadzenie i przetwarzanie Turnieju (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).
b) Zgodnie z sekcją 12 Zasad i warunków, imiona zwycięzców i pierwsze litery ich nazwisk, jak również
ich miasto i pseudonimy mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Nintendo i/lub na
oficjalnych kontach Nintendo na Facebooku, Instagramie i Twitterze lub na oficjalnych kanałach
Nintendo na YouTube. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy
uzasadniony interes w ogłoszeniu zwycięzców, aby wykazać, że nagrody zostały przyznane. Masz
prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z
nami zgodnie z sekcją 5 niniejszej Polityki prywatności.

c) Komunikacja z Użytkownikiem: Kiedy wysyłasz e-mail lub inną komunikację do Nintendo,
wykorzystujemy te komunikaty w celu przetwarzania Twoich zapytań i odpowiedzi na Twoje żądania.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest świadczenie żądanej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Kto ma dostęp do informacji:
a) W przypadku wygrania nagrody fizycznej, udostępnimy Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy i
numer telefonu naszemu dostawcy paczek, aby dostarczyć nagrodę. Podstawą prawną przetwarzania
jest dostarczenie nagrody i wykonanie w trakcie Turnieju (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) Zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych Nintendo może również korzystać z
zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane i może udostępniać Twoje dane osobowe takim
zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane działającym w imieniu Nintendo w celu świadczenia
usług w związku z Turniejem. W przypadku gdy takie zewnętrzne podmioty przetwarzające znajdują
się poza Unią Europejską, odpowiednio Europejskim Obszarem Gospodarczym, takie zewnętrzne
podmioty przetwarzające dane znajdują się w państwie trzecim, w którym Komisja Europejska
zdecydowała, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom lub odpowiednie zabezpieczenia dla
odpowiedniego poziomu ochrony danych są przewidziane w standardowych klauzulach ochrony
danych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i które zostały zawarte między Nintendo a
zewnętrzny podmiot przetwarzający dane.
3. Czas przechowywania:
Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów
Turnieju lub – w przypadku, obowiązujące prawo przewiduje dłuższe okresy przechowywania i
retencji – przez okres przechowywania i retencji wymagany przez prawo. Po tym czasie dane
osobowe zostaną usunięte. W szczególności, jeżeli skorzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, bez zbędnej zwłoki usuniemy Twoje dane osobowe,
które przetwarzaliśmy w celu, wobec którego wniosłeś sprzeciw, chyba że istnieje inna podstawa
prawna do przetwarzania i przechowywania tych danych lub obowiązujące prawo wymaga od nas
zachowania tych danych.
4. Twoje prawa wynikające z RODO: W szczególności, ale bez ograniczeń, możesz mieć następujące
prawa zgodnie z obowiązującym europejskim prawem o ochronie danych:
• Prawo dostępu: Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy od
Ciebie dane osobowe, a także masz prawo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do
przechowywanych przez nas danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w
dowolnym momencie skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie 5 niniejszej
Polityki prywatności.
• Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych: Jeśli przetwarzamy Twoje dane
osobowe, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, wdrażając odpowiednie środki, że Twoje
dane osobowe są dokładne i aktualne do celów, dla których je zebraliśmy. Jeśli Twoje dane
osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do uzyskania sprostowania takich
danych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z
nami w sposób opisany w punkcie 5 niniejszej Polityki prywatności.
• Prawo do usunięcia danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania: Możesz
mieć prawo do uzyskania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w dowolnym

momencie skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie 5 niniejszej Polityki
prywatności.
• Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z
nami w sposób opisany w punkcie 5 niniejszej Polityki prywatności.
• Prawo do przenoszenia danych: Możesz mieć prawo do otrzymania danych osobowych
dotyczących Ciebie i które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i
nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do przekazania tych danych innemu
administratorowi. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w dowolnym momencie
skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie 5 niniejszej Polityki prywatności.
• Prawo do sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych
osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo złożyć skargę do organu
nadzorczego ds. ochrony danych znajdującego się w Unii Europejskiej. Możesz skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych w Hesji.
5. Kontakt i inspektor ochrony danych: Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki
prywatności i czynności przetwarzania danych przez Nintendo lub jeśli chcesz skorzystać z
któregokolwiek ze swoich praw wynikających z RODO, skontaktuj się z: Nintendo of Europe GmbH,
Attn.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Niemcy, lub pocztą elektroniczną na
adres privacyinquiry.noe@nintendo.de. Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony
danych Nintendo: Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528
Frankfurt, Niemcy lub pocztą elektroniczną dataprotectionofficer@nintendo.de.

