
Warunki i zasady uczestnictwa 
 

1. Biorąc udział w promocji uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania wszystkich zasad i 
warunków promocji oraz wyrażają zgodę na ich przestrzeganie. Promocja jest ważna tylko w 
ustalonym okresie i na określone produkty. 
 

2. Promocja skierowana jest do wszystkich pełnoletnich Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, 
Portugalii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Szwecji, Danii, Norwegii, 
Finlandii, Grecji, Słowacji, Łotwy, Węgier, Czech, Polski i Rumunii wyłączając pracowników firmy 
Stanley Black & Decker jak również firm współpracujących, ich agentów, rodziny lub kogokolwiek 
zawodowo związanego z daną promocją. 

 
3. W przypadku, gdy prawo określa limit wieku, dla którego możliwy jest zakup określonych towarów, 

uczestnicy potwierdzają, że spełniają wymagania wiekowe określone przez prawo oraz, że 
przedmioty przekazane przez Organizatora zostaną odebrane przez osobę powyżej określonego 
przez prawo limitu wieku. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania nagród 
uczestnikom, którzy na jego życzenie nie będą mogli przedstawić dowodu poświadczającego ich 
pełnoletność.  

 
4. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą zarejestrować się w serwisie „My STANLEY” oraz 

zaakceptować warunki i zasady uczestnictwa określone dla serwisu „My STANLEY”. Rejestracji 
należy dokonać na stronie: www.stanleytools.eu.  

 
5. Promocja rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2015 roku, a termin rejestrowania się w serwisie 

„MySTANLEY” upływa 31 grudnia 2015 roku. Rejestracje dokonane po tym terminie nie będą 
brały udziału w promocji. Niepoprawne lub niekompletne wpisy w serwisie „MySTANLEY” nie 
będą brały udziału w promocji. 

 
6. Zwycięzca zostanie wyłoniony ze wszystkich uczestników promocji krajów biorących udział w tej 

promocji i wymienionych w punkcie 2., wkrótce po terminie jej zakończenia oraz powiadomiony o 
swojej wygranej w ciągu 21 dni od dnia losowania.  

 
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubienia, opóźnienia lub uszkodzenia 

produktów podczas dostawy lub wysyłki nagród. 
 
8. Nagrody są niezbywalne i nie istnieje możliwość uzyskania ekwiwalentu pieniężnego. Dodatkowo 

Organizator, w przypadku braku możliwości przekazania jednej z nagród, zobowiązuje się do 
przekazania innej nagrody o tej samej lub większej wartości. Decyzja Organizatora jest ostateczna 
i nieodwołalna.  

 
9. Przekazanie określonych nagród zależne jest od ich dostępności. Organizator zobowiązuje się do 

przekazania zwycięzcy wybranych narzędzi ręcznych STANLEY oraz elektronarzędzi STANLEY 
FATMAX o łącznej wartości 5000 PLN. 

 
10. Organizator rezerwuje sobie prawo (w razie nieprzewidzianych okoliczności poza kontrolą 

Organizatora) do odstąpienia od promocji oraz do modyfikowania powyższych warunków i zasad 
uczestnictwa w dowolnym momencie przez cały czas trwania promocji. Wszelkie zmiany będą 
zamieszczone możliwie najszybciej na stronie internetowej www.stanleytools.eu. 

 
11. Organizator promocji zobowiązuje się, że w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w 

związku z daną promocją będzie działał zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych z 1998 oraz innych obowiązujących regulacji o ochronie danych osobowych. Dane 
osobowe będą przechowywane przez Organizatora na potrzeby losowania oraz Organizator 
zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z uczestnikami promocji w celu informowania ich o 
nowych produktach lub usługach oraz promocjach. Organizator może również korzystać z danych 
osobowych uczestników promocji w celu przeprowadzenia badań rynku. Uczestnicy promocji 
mogą ponadto wyrazić zgodę na przesłanie materiałów komunikacyjnych pocztą tradycyjną lub e-



mailem. Uczestnicy mogą w każdym momencie wycofać zgodę na przechowywanie i 
przetwarzanie ich danych osobowych i poinformować o tym Organizatora. 

 
12. Udział w tej promocji nie narusza praw uczestników. 

 
13. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające ze źle działającej sieci 

internetowej lub niesprawnego sprzętu lub oprogramowania uczestnika, które mogą wpłynąć na 
poprawność wypełnienia formularza rejestracyjnego lub jego późniejsze wysłanie. 

 
14. Warunki promocji i zasady uczestnictwa w promocji są regulowane i interpretowane zgodnie z 

prawem angielskim i walijskim oraz podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów angielskich. 
 

15. Organizatorem promocji jest: Stanley Black & Decker UK Limited, Bath Road 210, Slough. 
Berkshire, Anglia. SL1 3YD.  
 
 
 

	  


