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Warunki udziału w konkursie RSG Group GmbH, ochrona danych osobowych i organizacja konkursu 
przez RSG Group GmbH 

 

1. Warunki  uczestnictwa 
 
Spółka RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld, Niemcy (zwana dalej „McFIT”) 
organizuje „International Fitness Challenge” we wszystkich uczestniczących klubach McFIT w 
całej Europie, w okresie od 21.10.2019 r. do 29.10.2019 r., w godzinach od 14:00 do 21:00. 
 
W powyższym okresie McFIT organizuje konkurs z nagrodami. Udział w konkursie 
„International Fitness Challenge” regulują wyłącznie niniejsze warunki uczestnictwa. Udział w 
konkursie nie wymaga zakupu jakichkolwiek towarów lub usług. 
 

2. Kwalifikacje i warunki uczestnictwa 
 

a) Do udziału w konkursie kwalifikują się obecni, aktywni członkowie oraz nowi członkowie 
McFIT, którzy ukończyli 15 rok życia. 
 

b) Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie jednoznacznej zgody przez uczestników 
konkursu na niniejsze warunki uczestnictwa oraz na oświadczenie o ochronie danych 
osobowych, a także rejestracja u personelu klubu z podaniem następujących danych 
osobowych i informacji:  

 Imię i nazwisko 

 Numer członkowski/ID McFIT  

 Adres e-mail 

 Ewentualnie konto/nick na Instagramie.  

Wraz z rejestracją uczestnicy wyrażają zgodę na obowiązywanie niniejszych warunków 
uczestnictwa oraz przyznanie praw wynikających z konkursu organizatorowi. 

 
c) Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy McFIT, ich bliscy oraz pracownicy spółek 

powiązanych z McFIT i ich bliscy. Ponadto wykluczone są wszystkie osoby zaangażowane w 
organizację konkursu, w szczególności te, które są zaangażowane w jego techniczne i/lub 
organizacyjne wdrożenie lub przeprowadzenie. 
 

3. Nagrody 
 
McFIT przyzna następujące nagrody wszystkim uczestnikom konkursu: 
 

a) 1. miejsce (zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn) 

1 (jeden)  Uczestnik i 1 (jedna) uczestniczka, którzy uzyskają najlepsze wyniki spośród 
wszystkich uczestniczących z klubów w Europie, wygrywa wycieczkę na Maderę o wartości 2 
500 euro. 

Uczestnik i uczestniczka, którzy uzyskają najlepsze wyniki spośród wszystkich uczestniczących 
z klubów w Europie, kwalifikują się do oficjalnych Mistrzostw Europy IFC 2020. 

b) 1. – 10. miejsce (zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn) 

Dziesięcioro najlepszych uczestników  (kobiet i mężczyzn) spośród  wszystkich 
uczestniczących z klubów w całej Europie wygrywa roczne członkostwo w McFIT, 
uprawniające do korzystania z klubów prowadzonych pod nazwą McFIT i High5 (z wyjątkiem 
Szwajcarii). 

 



2 
 

c) 1. – 100. miejsce (zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn) 

Najlepszych 100 uczestników (kobiet i mężczyzn)  spośród wszystkich uczestniczących w 
konkursie z klubów w całej Europie wygrywa koszulkę IFC „Strongest Member Team”. 

 

4. Ustalenie zwycięzcy, zawiadomienie o nagrodzie, realizacja nagrody 
 

a) Spośród wszystkich uczestników konkursu zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie 
uzyskanych wyników. 
 

b) Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub listownie po zakończeniu 
konkursu. 
 

c) Warunkiem odbioru nagrody jest pisemna odpowiedź zwycięzców na zawiadomienie o 
nagrodzie i potwierdzenie jej przyjęcia w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o 
nagrodzie. Jeżeli zwycięzcy nie zareagują na prośbę o informację zwrotną, zwycięzca traci 
prawo do nagrody bez odszkodowania. 
 

d) Jeżeli ktoś został wyznaczony jako zwycięzca, ale przyjęcie nagrody lub udział nie są możliwe z 
przyczyn prawnych lub faktycznych, lub z powodu późniejszego wykluczenia zgodnie z pkt. 5 
lit. c) niniejszych warunków uczestnictwa, lub jeżeli nagroda nie może zostać przekazana z 
przyczyn, za które odpowiedzialny jest zwycięzca, nagroda przepada bez prawa do 
odszkodowania.  

 

5. Wyłączenie, zmiany warunków uczestnictwa, przedwczesne zakończenie procedury 
konkursowej  
 

a) Nie jest możliwa (częściowa) wypłata, zamiana lub wydanie bonów/ekwiwalentu  w 
wysokości równowartości nagrody w konkursie. 
 

b) McFIT zastrzega sobie również prawo do zakończenia konkursu w dowolnym momencie - 
nawet przedterminowo. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy należy się obawiać, że nie 
będzie można zagwarantować prawidłowego jego przeprowadzenia. 
 

c) McFIT zastrzega sobie również prawo do wykluczenia uczestników z procedury konkursowej 
w dowolnym czasie, na przykład z powodu naruszenia warunków uczestnictwa lub 
manipulacji. Dotyczy to również naruszeń popełnianych przez osoby trzecie działające z 
inicjatywy uczestnika. Jeżeli dotyczyć to będzie już ustalonego zwycięzcy, nagroda może mu 
zostać odebrana nawet po jej przyznaniu. 

 
6. Odpowiedzialność 

 
W przypadku działania nieumyślnego McFIT i jego przedstawiciele prawni lub podmioty 
zastępcze ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań 
umownych (istotne obowiązki umowne), jednakże w takich przypadkach wysokość 
odpowiedzialności jest ograniczona do przewidywalnych i typowych szkód związanych z 
udziałem w konkursie. Istotne obowiązki umowne to takie zobowiązania, które są warunkiem 
umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie konkursu, i na których przestrzeganie 
uczestnik może się zwyczajowo powoływać. Ponadto McFIT ponosi odpowiedzialność wobec 
uczestników za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - wyłącznie w przypadku działania 
umyślnego i rażącego niedbalstwa ze strony McFIT, jego przedstawicieli prawnych lub 
podmiotów zastępczych. Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do 
szkód spowodowanych przez McFIT lub jego prawnych przedstawicieli lub podmioty 
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zastępcze, a wynikających z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia. McFIT nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, utratę zarobków i 
utratę i/lub zniszczenie mienia osobistego itp. Ponadto wyklucza się odpowiedzialność z 
tytułu działania siły wyższej (nadzwyczajne, nieprzewidywalne zdarzenia naturalne i warunki 
pogodowe) oraz wynikające z nich szkody.  
 
 

7. Wytyczne w sprawie ochrony danych, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie 
danych osobowych 
 

a) McFIT zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
 

b) McFIT gromadzi i wykorzystuje dane uczestników konkursu tylko w zakresie dozwolonym 
przez prawo lub za ich zgodą. Gromadzone są następujące dane uczestników konkursu: 

 nazwisko, imię 

 aktualny adres zamieszkania 

 data urodzenia 

 numer członkowski/ID McFIT  

 adres e-mail 

 konto/nick na Instagramie. 
 

Rejestracja imienia i nazwiska służy ustaleniu tożsamości uczestników konkursu. Dodatkowo 
uczestnik konkursu podaje datę urodzenia oraz aktualny adres zamieszkania i adres-mail. 
Żądanie podania tych danych osobowych uczestników służy do określenia warunku 
uczestnictwa w konkursie, jakim jest „ukończenie 15 roku życia”, oraz do powiadomienia 
zwycięzcy. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie i 
przetwarzanie ich danych osobowych przez McFIT w ramach konkursu lub procedury 
przyznawania nagród. Dane zostaną usunięte po zakończeniu procedury konkursowej i po 
upływie ustawowych okresów przechowywania. Na kanałach mediów społecznościowych 
McFIT będzie informować o konkursie International Fitness Challenge z użyciem nicku 
uczestnika. 

 

W przypadku wygranej przekażemy imię i nazwisko oraz adres zwycięzcy touroperatorowi w 
celu umożliwienia dokonania rezerwacji wycieczki. Uczestnicząc w konkursie, uczestnik 
wyraża zgodę na udostępnianie danych podmiotom trzecim. 

 
c) Uczestnicy mogą w każdej chwili zgłosić McFIT sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu ich 

danych do celów przeprowadzenia konkursu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres marketing@rsggroup.com. W następstwie takiego sprzeciwu dane 
osobowe nie będą mogły być już dłużej przetwarzane i wykorzystywane do celów konkursu. 
Uczestnik zostanie wówczas wykluczony z konkursu.  
 

8. Regulacje końcowe 
 

a) Droga prawna jest wykluczona.  
 

b) Zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem postanowień 
konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 
Jeżeli jesteś konsumentem, to wybór takiego prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w 
jakim nie pozbawia Cię ochrony zapewnianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa kraju miejsca zwykłego pobytu (zasada wyboru najbardziej korzystnego przepisu). 
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c) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa są lub staną się 
nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. Postanowienie nieskuteczne 
zastępuje się postanowieniem, które jest najbardziej zbliżone do pierwotnie zamierzonego 
celu uregulowania.  


