
 

 

 
 

Działalność w ramach usług wiadomości cyfrowych 
 

WARUNKI 
 
 
 
„Quiz z zakresu konserwacji maszyn samojezdnych do pielęgnacji trawników” (zwany dalej 
„Wydarzeniem”) stanowi część usługi wiadomości cyfrowych John Deere i jest organizowany przez firmę 
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Niemcy (zwaną dalej „John 
Deere”). 
 
 
 
Cel kampanii 
 
Celem niniejszego wydarzenia jest informowanie wszystkich uczestników o maszynach 
samojezdnych do pielęgnacji trawników i popularyzacja informacji z zakresu cyklu eksploatacji 
tych maszyn. Uczestnicy mogą wziąć udział w quizie, w którym do wygrania są następujące nagrody: 
nagroda pierwsza: zimowa kontrola i wymiana ostrzy w maszynie samojezdnej do pielęgnacji trawników 
przeprowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela John Deere 
nagroda druga: zestaw konserwacyjny i ostrza do maszyny samojezdnej do pielęgnacji trawników 
nagroda trzecia: zestaw ostrzy do maszyny samojezdnej do pielęgnacji trawników 
 

Czas trwania kampanii 
 
Wydarzenie rozpocznie się 29 sierpnia 2022 roku i zakończy 9 października 2022 roku. W tym czasie 
odwiedzający będą mogli uczestniczyć w quizie. Uczestniczą następujące kraje: Niemcy, Wielka Brytania, 
Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Austria, Belgia Luksemburg, Dania, Holandia, Estonia, 
Finlandia, Słowenia i Szwecja. Po zakończeniu każdego quizu odpowiedzi będą przeglądane, a spośród 
uczestników, którzy udzielą kompletu poprawnych odpowiedzi, zostaną wybrani 3 zwycięzcy z każdego 
uczestniczącego kraju, którzy otrzymają 3 nagrody. 
 
 
Jeżeli w żadnym quizie nie padnie komplet poprawnych odpowiedzi, zwycięzcy zostaną wybrani spośród 
wszystkich uczestników, którzy udzielą 2 poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 
jury wybrane przez John Deere. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż trzy (3) tygodnie po 
zakończeniu quizu z zakresu konserwacji maszyn samojezdnych do pielęgnacji trawników. Jeżeli 
zwycięzca nie skontaktuje się z John Deere przez eMarketingR2@JohnDeere.com w ciągu 7 dni od 
powiadomienia, prawo do nagrody zostanie utracone i zostanie wylosowany zwycięzca zastępczy. W 
przypadku gdy zawiadomienie nie dotrze do zwycięzcy za pierwszym razem, John Deere nie zobowiązuje 
się przesyłać go ponownie. 
John Deere zastrzega sobie prawo zawieszenia lub przerwania Wydarzenia z uzasadnionych przyczyn, w 
szczególności w przypadku, jeśli nie można już zagwarantować jego odpowiedniej realizacji z powodów 
technicznych lub prawnych. Przyczyny te mogą obejmować problemy natury technicznej (błędy sprzętu 
i/lub oprogramowania, wirusy w systemie komputerowym, manipulacje itp.), zmiany warunków 
użytkowania lub inne decyzje. Z powodu wcześniejszego zakończenia Wydarzenia wskutek wcześniej 
wymienionych powodów, jego uczestnicy nie mają prawa do roszczeń. W uzupełnieniu do powyższych 
informacji John Deere podkreśla, że nie można zagwarantować dostępności i sprawności Wydarzenia. 
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Udział 
 
Aby wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą się zarejestrować, zaakceptować oświadczenie o 
ochronie prywatności i niniejsze warunki oraz odpowiedzieć na 3 pytania dotyczące konserwacji maszyn 
samojezdnych John Deere do pielęgnacji trawników. Tylko jedna odpowiedź na każde pytanie jest 
poprawna. Uczestnicy muszą wybrać odpowiedź, którą uważają za poprawną. Po wysłaniu odpowiedzi 
uczestnicy muszą potwierdzić adres poczty elektronicznej, klikając specjalny link, który otrzymają pocztą 
elektroniczną. 
Jeżeli uczestnicy nie potwierdzą adresów poczty elektronicznej, udział nie będzie miał miejsca, dane nie zostaną 
zarejestrowane, a uczestnicy nie będą mogli wygrać nagród. Uczestnicy są odpowiedzialni za poprawność 
podanych danych kontaktowych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wprowadzenie 
pełnych danych osobowych podczas procesu rejestracji. Uczestnicy muszą nam przekazać wymagane 
dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i zaakceptować niniejsze Warunki. 
 
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest w pełni dobrowolne. Uczestnictwo jest bezpłatne, zaś uczestnik ponosi 
tylko koszt połączenia z Internetem z własnego telefonu komórkowego lub komputera. 
 
Gwoli ścisłości organizator Wydarzenia podkreśla, że udział w nim nie wymaga zakupu żadnych 
produktów czy usług, ani też nie wiąże się w żaden inny sposób z takim zakupem. 
 
 
 
Nagrody 
 
Nagroda pierwsza: zimowa kontrola i wymiana ostrzy w maszynie samojezdnej do pielęgnacji trawników 
przeprowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela John Deere 
Nagroda druga: zestaw konserwacyjny i ostrza do maszyny samojezdnej do pielęgnacji trawników 
Nagroda trzecia: zestaw ostrzy do maszyny samojezdnej do pielęgnacji trawników 
 
 
 
 
 
Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną przez John Deere lub lokalnych 
przedstawicieli. Imiona i nazwiska zwycięzców oraz ich kraje zostaną ogłoszone na stronie internetowej i 
w mediach społecznościowych John Deere nie później niż trzy (3) tygodnie po zakończeniu quizu z 
zakresu konserwacji maszyn samojezdnych do pielęgnacji trawników. Zimowa kontrola i wymiana ostrzy 
zostaną przeprowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela John Deere. Drugą i trzecią nagrodę 
również wręczy lokalny przedstawiciel John Deere. 
 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za dokładność przekazanych danych kontaktowych, dlatego też 
zobowiązani są podać prawidłowe i wyczerpujące dane osobowe na etapie rejestracji w usłudze. 
 
Prawo do uczestnictwa i wykluczenie z uczestnictwa 
 
 
W Wydarzeniu wziąć mogą udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 14. rok życia, 
chyba że w wyraźny sposób wykluczono możliwość ich udziału. Osobom poniżej 14. roku życia nie 
zostaną przekazane żadne przedmioty o wartości finansowej. W przypadku gdy uczestnik nie ukończył 18. 
(21. w przypadku Wielkiej Brytanii) roku życia lub z innych powodów nie ma zdolności do czynności 
prawnych lub posiada je w niepełnym zakresie, do wzięcia udziału w Wydarzeniu wymagana jest zgoda 
rodziców (lub innych przedstawicieli prawnych). Każda osoba może wziąć udział w Wydarzeniu tylko raz. 
Udział za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur uczestnictwa masowego jest niedozwolony. 
 



 

 

Pracownicy Deere & Company, w tym przedsiębiorstw powiązanych i zależnych w rozumieniu punktu 15 i 
kolejnych AktG i ich bezpośredni krewni, pracownicy agencji ani jakiekolwiek osoby biorące udział 
w przygotowaniu i organizacji Wydarzenia nie mogą w nim uczestniczyć. 
 
Firmie John Deere przysługuje prawo do wykluczenia poszczególnych osób z uczestnictwa w Wydarzeniu 
z uzasadnionych powodów, takich jak np. naruszenie lub niewypełnienie niniejszych Warunków, 
manipulacja (bądź jej próba) itp. i zastrzega sobie ona prawo do podjęcia działań prawnych. W przypadku 
wystąpienia okoliczności upoważniających do wykluczenia uczestnika organizator może odmówić 
przyznania nagrody lub zażądać jej zwrotu. W przypadku wykluczenia z uzasadnionych powodów 
uczestnik nie będzie miał prawa dochodzić jakichkolwiek roszczeń od John Deere. 
 
Odpowiedzialność 
 
Odpowiedzialność firmy John Deere, jej przedstawicieli prawnych, pracowników i przedstawicieli 
wynikająca z Wydarzenia lub z nim związana jest, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona do 
celowego bądź rażącego zaniedbania. 
 
Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności szkód spowodowanych błędami, 
opóźnieniami lub przerwami transmisji danych elektronicznych, w szczególności w zakresie dostępności 
strony internetowej Wydarzenia w przypadku usterek sprzętu technicznego oraz serwera, niepoprawnych 
treści, utraty bądź usunięcia danych, a także występowania wirusów. Powyższe ograniczenie 
odpowiedzialności nie odnosi się do szkód wynikających z odpowiedzialności za utratę życia, uszkodzenie 
ciała lub utratę zdrowia ani naruszenia podstawowych obowiązków umownych (obowiązków 
kardynalnych). 
 
Istotne obowiązki umowne to obowiązki, które muszą gwarantować uczestnikowi prawa zgodnie z ich 
znaczeniem i celem lub których realizacja umożliwia w ogóle odpowiednią realizację umowy i na których 
przestrzeganiu uczestnik może regularnie polegać. W przypadku lekkiego naruszenia istotnych 
obowiązków umownych wynikającego z niedbalstwa firma John Deere odpowiada jedynie za szkody, które 
można było przewidzieć w momencie zawierania umowy i które są typowe dla tego typu umowy, o ile 
roszczenia odszkodowawcze nie dotyczą uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu. 
 
 
 
 
Ochrona danych 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
Wskutek uczestnictwa w Wydarzeniu dane osobowe (np. dane adresowe zwycięzców) uczestników są 
zbierane, przetwarzane i wykorzystywane do celów związanych z Wydarzeniem. Dane są gromadzone, 
przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Wydarzenia i służą zatem realizacji umowy 
przez John Deere i lokalnych przedstawicieli John Deere. 
 
 
Jeżeli uczestnik nie ukończył 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych muszą wyrazić 
jego rodzice (lub inni opiekunowie prawni). 
 
Uczestnik potwierdza, że w przypadku zwycięstwa jego imię i nazwisko oraz kraj zostaną podane na 
stronie internetowej i w mediach społecznościowych John Deere jako element Wydarzenia. 
 
Dane podane przez uczestnika zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu Wydarzenia, chyba że wyraził 
on zgodę na dalsze przetwarzanie ich lub ich zachowanie stanowi obowiązek prawny. W ostatnim 



 

 

przypadku dane nie będą przetwarzane w żaden inny sposób. Dane zostaną przekazane osobom trzecim 
jedynie wówczas, jeśli jest to wymagane do realizacji Wydarzenia (np. przesłania nagrody), chyba że 
uczestnik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie. 
 
Z uwagi na to, iż niniejsze Wydarzenie stanowi część usługi wiadomości cyfrowych, uczestnik wyraża 
osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępniania usługi uczestnikowi. Więcej 
informacji na temat przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Wydarzenia oraz przetwarzania 
danych osobowych w celu udostępnienia usługi wiadomości cyfrowych, patrz: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_pl_PL.pdf 
 
 
 
 
Inne 
 
Jeżeli wyżej wymienione postanowienia niniejszych warunków okażą się nieważne lub posiadają lukę 
prawną, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub niekompletne 
postanowienia zostaną zastąpione ważnymi, które są jak najbardziej zbliżone pod względem sensu do 
nieważnych treści. 
 
Wyklucza się możliwość regresu do sądów. 
 
Wydarzenie oraz warunki uczestnictwa w niej podlegają przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec. 


