
 

Warunki Promocji Visa GOG „Children of Morta”  

1) Promocja Visa GOG „Children of Morta” („Promocja”) dostępna jest od 17 września            
2020 r. i trwa do wyczerpania przewidzianej łącznej puli kodów promocyjnych („Okres            
Promocji”). Promocja dostępna jest dla wszystkich użytkowników GOG.COM będących         
głównymi posiadaczami dowolnej karty Visa, która została zatwierdzona do płatności na           
GOG.COM (łącznie „Karty”, osobno „Karta”) zgodnie z Umową Użytkownika GOG          
(łącznie „Uprawnieni Posiadacze”). By wziąć udział w Promocji, Uprawnieni Posiadacze          
są zobligowani do zobowiązania się do przestrzegania niniejszych Warunków Promocji.  

2) Nazwa organizatora Promocji: GOG sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,            
Polska (dalej „Organizator Promocji”). 

3) Pula kodów promocyjnych związanych z Promocją jest ograniczona i wynosi 53.000           
(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące ) sztuk. 

4) Warunki Promocji dostępne są na stronie: 
https://support.gog.com/hc/articles/360013400318 

5) Aby wziąć udział w Promocji, Uprawniony Posiadacz Karty: 
a) musi mieć ukończone 18 lat, 
b) musi być użytkownikiem GOG.COM i posiadać lub założyć darmowe konto na           

GOG.COM oraz zaakceptować Umowę Użytkownika GOG („Umowa       
Użytkownika GOG”) dostępną pod tym adresem: 
https://support.gog.com/hc/articles/212632089, jak również Warunki Promocji, 

c) musi posiadać co najmniej jeden rachunek z przypisaną do niego Kartą lub            
Kartami, jak również musi zapamiętać Kartę korzystając z opcji jej zapisania na            
potrzeby następnej płatności (Card-On-File) podczas aktualizacji danych do        
płatności na koncie GOG.COM. Powyższa opcja musi być aktywna przez cały           
czas aż do momentu przesłania kodu promocyjnego na dodatkową grę (zgodnie           
z opisem w punkcie 7 poniżej) „Children of Morta”. Celem uniknięcia           
nieporozumień, w Promocji brana jest pod uwagę tylko jedna karta Visa           
przypisana do danego konta użytkownika GOG.COM, 

d) musi spełnić wymóg dotyczący minimalnego wydatku w kwocie 25 USD albo           
odpowiednio w innych walutach w następujących kwotach: 99 PLN, 21 EUR, 19            
GBP, 34 AUD, 1800 RUB, 216 SEK, 221 NOK, 156 DKK, 23 CHF, 33 CAD, 138                
BRL, 180 CNY) w ramach jednej transakcji na GOG.COM zrealizowanej przy           
użyciu z Karty w Okresie Promocji (osobno „Uprawniona Transakcja”, łącznie          
„Uprawnione Transakcje”), 

e) musi zarejestrować się na stronie https://gog.com/visa („Zgłoszenie”) podając        
adres e-mail przypisany do konta GOG.COM połączonego z kartą Visa opisaną           
w punkcie 3.c powyżej, 

f) przez cały czas do momentu dostarczenia Nagrody (zgodnie z definicją w           
punkcie 8 poniżej), w nie może być pracownikiem Organizatora Promocji ani jego            
podmiotów zależnych lub holdingów, pośredników, dostawców lub innych        
podmiotów mających powiązania ekonomiczne z Promocją, ani też członkiem ich          
rodzin lub gospodarstw domowych. 
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Po spełnieniu wszelkich wymagań określonych w niniejszych Warunkach Promocji, w          
szczególności w pkt. 5 powyżej, Uprawniony Posiadacz Karty staje się uczestnikiem           
Promocji (Uczestnik). 

6) Wielokrotne Zgłoszenia nie są dopuszczalne. Tylko jedna transakcja na jednego          
użytkownika GOG.COM może zostać wykorzystana do udziału w Promocji. 

7) Organizator Promocji nie przyjmuje zgłoszeń tworzonych automatycznie przez komputer,         
bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, zmienionych lub podrobionych,          
nieczytelnych, niekompletnych, itp. 

8) Pierwsze 53.000 Zgłoszeń złożonych w Okresie Promocji zostanie            
nagrodzonych kodem promocyjnym („Nagroda”) na dodatkową grę na PC „Children of           
Morta”, który można zrealizować na GOG.COM. Więcej na temat gry i wymagań            
technicznych można znaleźć na stronie https://www.gog.com/game/children_of_morta.  

9) Nagrody zostaną dostarczone uprawnionym Uczestnikom Promocji w formie wiadomości         
e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od Zgłoszenia. Kody odblokowujące Nagrody będą            
ważne przez okres jednego tygodnia od momentu otrzymania przez Uczestnika          
wiadomości e-mail. 

10)Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
11) Co do zasady, w przypadku Uczestników, którzy skorzystają z Polityki Zwrotów GOG w             

Okresie Promocji lub w okresie objętym Polityką Zwrotów GOG, w odniesieniu do            
zakupu opisanego w pkt. 5 powyżej, gra wymieniona w pkt. 8 powyżej może zostać              
usunięta z konta, a niewykorzystany kod promocyjny przypisany do takiego konta może            
zostać dezaktywowany. 

12) Osoba uczestnicząca w promocji, podająca swoje dane osobowe (dalej jako „Podmiot           
Danych”) przyjmuje do wiadomości, że dane te będą przetwarzane przez Organizatora           
Promocji, czyli GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, ul. Jagiellońska 74, 03-301              
Warszawa (zwanego dalej również „Administratorem”). Więcej informacji na ten temat          
można znaleźć poniżej, a w pozostałym zakresie w Polityce Prywatności GOG.COM:  

https://support.gog.com/hc/articles/212632109. 
A. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować         

się poprzez adres e-mail privacy@GOG.COM lub pocztą tradycyjną pod adresem:          
Inspektor Ochrony Danych, GOG sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,            
Polska. 

B. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. wykonania umowy, której stroną jest Podmiot Danych, a mianowicie         

organizacji Promocji, w tym wydania Nagród Uczestnikom, zgodnie z         
Warunkami Promocji (art. 6. ust. 1 lit. b RODO), co jednocześnie leży w             
prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)           
jakim jest realizacja Promocji jako przedsięwzięcia marketingowego       
dotyczącego usług Administratora; 

b. rozpatrywania ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w tym             
zakresie prawnie uzasadnionym interesem realizowane przez Administratora       
jest rozpatrzenie reklamacji oraz przeprowadzenie korespondencji w       
odpowiedzi na reklamacje, zgodnie z niniejszymi Warunkami Promocji; 
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c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6         
ust. 1 lit. f RODO) – w tym zakresie prawnie uzasadnionym interesem            
realizowane przez Administratora jest ochrona jego praw. 

C. W kontekście opisanym w ust. B powyżej, dane osobowe Podmiotu Danych będą            
przetwarzane do momentu realizacji celów wskazanych w ust. B. powyżej, chyba że            
konieczność dłuższego przechowywania danych osobowych wynikać będzie z        
przyczyn prawnych. W szczególności, dane będą przetwarzane w związku z kontem           
Podmiotu Danych na GOG.COM, stosownie do Umowy Użytkownika GOG oraz          
Polityki Prywatności GOG.COM, pomimo zakończenia Promocji. 

D. Administrator może udostępnić zebrane dane osobowe Podmiotu Danych innym         
podmiotom, takim jak firmy obsługujące płatności, dostawca usług hostingowych         
strony internetowej. 

E. Dane osobowe Podmiotu Danych nie będą przekazywane do państw trzecich lub           
organizacji międzynarodowych. 

F. Podmiot Danych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych            
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma także         
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do          
przenoszenia danych. 

G. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. F powyżej, Podmiot Danych             
może skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. A powyżej. 

H. Podmiot Danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego do           
spraw ochrony danych osobowych. 

I. Podanie danych osobowych w związku z Promocją jest dobrowolne, ale konieczne           
do udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w          
Promocji. 

J. Dane osobowe Podmiotu Danych nie będą podlegały zautomatyzowanemu        
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

13) W zakresie kwestii nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji obowiązują         
zapisy Umowy Użytkownika GOG. W przypadku rozbieżności między Umową         
Użytkownika GOG a niniejszymi Warunkami Promocji, zapisy niniejszych Warunków         
Promocji są rozstrzygające. 

14)Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków Promocji jedynie z          
ważnych przyczyn, takich jak np. zmiany wymagane ze względu na zmiany           
obowiązującego prawa, czy rozszerzenie zakresu promocji, jednak nie będzie to miało           
wpływu na prawa już nabyte przez Uprawnionych Posiadaczy Kart na podstawie           
Warunków Promocji. W takim przypadku zastosowanie znajdzie procedura zmiany         
opisana w Umowie Użytkownika GOG. 

15)Organizator zastrzega możliwość zwiększenia liczby Nagród w ramach Promocji. 
16)W przypadku wyczerpania liczby Nagród, Promocja zostaje zakończona. 
17)Niniejsze Warunki Promocji podlegają przepisom prawa polskiego. 
18)Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com. 

 


