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Zasady i warunki („Regulamin”)

Promocja AMD Rewards na drugi kwartał 2021 r.: JEST TO KAMPANIA PROMOCYJNA NA
PAKIET GIER DLA KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PARTNERÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROMOCJI, W
TYM WYBRANYCH INTEGRATORÓW SYSTEMÓW (IS), JAK OKREŚLONO W TABELI A.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST ZAKUP SYSTEMU ZAWIERAJĄCEGO WYBRANE
PROCESORY RYZEN™ I KARTY GRAFICZNE RADEON™ LUB WYBRANYCH GOTOWYCH
KOMPUTERÓW STACJONARNYCH OD WYBRANYCH SPRZEDAWCÓW INTERNETOWYCH LUB
DETALICZNYCH (przed zakupem żądanego produktu należy potwierdzić, czy dany sklep
uczestniczy w promocji i jest nią objęty). OFERTA JEST DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE PRZY
ZAKUPIE SYSTEMU OPARTEGO NA WYBRANYCH PROCESORACH AMD RYZEN™ I KARTACH
GRAFICZNYCH AMD RADEON™, JAK OKREŚLONO W TABELI B. („Kampania”)
Wersja: 2020-1 [Opublikowano: 20 kwietnia 2021 r.]

Ogólne informacje o Kampanii: Niniejsza Kampania promocyjna to program motywacyjny związany z
następującą gamą objętych promocją produktów AMD („Objęty Promocją produkt AMD”) zgodnie z poniższą
definicją i jak wskazano w Tabeli B poniżej. Advanced Micro Devices, Inc., 2485 Augustine Drive, Santa Clara, CA
95054 USA („Organizator” lub „AMD”), we współpracy ze sponsorem promocji The Codemasters Software
Company Limited („Codemasters”), dostarczą kupony promocyjne z unikatowymi kodami („Kupon z kodem”)
upoważniające do pobrania określonych gier („Aplikacje”) wymienionych w Tabeli B poniżej po zakupie objętego
promocją Produktu firmy AMD od biorącego udział w Kampanii promocyjnej Integratora systemów („IS”), lub
zakupie wybranych gotowych/wstępnie skonfigurowanych Produktów AMD od sprzedawców internetowych lub
detalicznych (z których każdy to „Partner”, a wspólnie są określani jako „Partnerzy”). NIE WSZYSCY PARTNERZY
UCZESTNICZĄ W TEJ KAMPANII DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW LUB REGIONÓW. PRZED ZAKUPIENIEM
PRODUKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY PARTNER ZDECYDOWAŁ SIĘ NA UCZESTNICTWO W TWOIM REGIONIE
DLA WYBRANEGO, OBJĘTEGO PROMOCJĄ PRODUKTU AMD. Przed zakupem zaleca się, aby Uczestnik Promocji
sprawdził, czy (1) Partner uczestniczy w Kampanii dla objętego promocją Produktu AMD oraz czy (2) produkt,
który Uczestnik Promocji chce kupić, kwalifikuje się jako Produkt AMD objęty promocją. W przypadku
jakichkolwiek problemów z witryną internetową AMDRewards.com lub z Kuponem z kodem należy
kontaktować się z Działem Obsługi Klienta AMD Rewards pod adresem
https://www.amdrewards.com/support.
1. RAMY CZASOWE
a. Okres trwania kampanii: Kampania rozpoczyna się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00:00 czasu
wschodniego („ET”) i kończy 19 czerwca 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu wschodniego ET lub z
momentem wyczerpania Kuponów z kodami, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Informacje dotyczące przeliczania stref czasowych należy sprawdzać na zegarze światowym.
b. Okres na dokonanie zakupu: aby otrzymać Kupon z kodem, należy zakupić Objęty Promocją
produkt AMD w Okresie trwania Kampanii od Sprzedawcy detalicznego uczestniczącego w
Promocji.
c. Okres realizacji kuponu: aby uzyskać możliwość pobrania Aplikacji, przydzielony Kupon z kodem
należy wykorzystać do 24 lipca 2021 r. Po tym terminie Kupon z kodem traci ważność.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA
a. Warunkiem otrzymania Kuponu z kodem jest zakup Objętego promocją Produktu AMD od
Sprzedawcy detalicznego uczestniczącego w Promocji w okresie trwania Kampanii promocyjnej.
Przed zakupem objętego promocją Produktu AMD Uczestnik Promocji powinien otrzymać
odpowiednie instrukcje dotyczące sposobu uzyskania Kuponu z kodem, kontaktując się ze
Sprzedawcą detalicznym uczestniczącym w Promocji. Przykładowo Sprzedawca detaliczny
uczestniczący w Promocji może wymagać od Uczestnika, aby zażądał Kuponu z kodem od kasjera
w momencie zakupu objętego promocją Produktu AMD; Sprzedawca detaliczny biorący udział w
Promocji może dołączyć Kupon z kodem do przesyłki z Objętym Promocją produktem AMD;
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Sprzedawca detaliczny uczestniczący w Promocji może wysłać Kupon z kodem pocztą
elektroniczną do Uczestnika Promocji na podany adres e-mail po potwierdzeniu przez
Sprzedawcę detalicznego uczestniczącego w Promocji dokonania zakupu online przez Uczestnika
Promocji; lub Sprzedawca detaliczny uczestniczący w Promocji może wymagać od Uczestnika
Promocji, by wypełnił elektroniczny wniosek po dokonaniu zakupu w celu weryfikacji, czy
Uczestnik Promocji zakupił Objęty Promocją produkt AMD od Sprzedawcy detalicznego
uczestniczącego w Promocji w Okresie trwania Kampanii. Kupon z kodem może zostać
przekazany Uczestnikowi Promocji w formie fizycznej lub przesłany w formie elektronicznej.
b. Uczestniczący w Kampanii IS zostali wymienieni w Tabeli A poniżej. Przed zakupem wybranego
produktu objętego promocją AMD należy sprawdzić, czy Partner w danym regionie
zdecydował się na uczestnictwo w Kampanii:

TABELA A
Integratorzy systemów
Integratorzy systemów (wg regionu):
• Region Azja-Pacyfik-Japonia: Allied Gaming, Advice, An Phat, Anandam Computer, ARK, Aftershock, Assacom
(BIOS), Armaggeddon(Leapfrog), Autonet, Blossom Zone, Blue It, ByulCom, Centrecom Sunshine, Centrecom,
Compulounge, Computer Alliance, Compuzone, Compuworld, Coms Club, Computeandmore, Comseven,
Davao Future Bright, Dreamcore, ENURI, EX Korea (SM Networks), For You Computer, Galaxy Solusindo,
Guidecom, Hansung Computer, Hanoi Computer, Hoang Ha, icoda.co, IhaveCPU, ILLEGEAR, Infoworx,
Inversenet, It City, It Enjoy, Jedi, Jet Computer, JIB, joyzen.co.k, JW Computers, KS Computers, Level51,
Mansa Computers, Mind PC, Monstar PC, Mouse Computer, MSY, Mwave, Nano Komputer, N Corporation,
Nguyen Cong, ONE’S, OmyPC, PB Technologies LTD, PB Tech, PC Express, PC Seven, PC4ALL, PCCG, Playtech,
PLE, Phuc Anh, PoisonPC, Quadra, Rakitan, Ryeodok Computer, Scorptec, Shop DANAWA, Speed Computer,
Star Computer, Starcomp, System One, Sycom, TechFast, Third Wave, Tonix, TTI, Typhoon Systems,
Tsukumo, Umart, Unitcom, Wellmade Computer, Youngjae Computer, YANGCOM
• EMEA: 100MEGA, Acord-92 d.o.o./PC Plus, ACQUISITUM MAGNUM DOO, Action S. A., ADMI Limited, AK
Informatica, Akortek Bilişim, Alternate, Alza.cz a.s., Arlt Computer Produckte, Artline, Box
LTD, Captiva/Ecom, Caseking, CCL Computers, CMS, Coolmod, CSL, CT Computers/comtrade, Cybertech
Computer,D Market, Datacomp, Decision Logic LTd/Chillblast, Digital-Razor, Ebuyer (UK) Limited, ECT Service
Gmbh / One.de, EERA, EKSA, Eprice SRL, Fierce PC Limited, Hyrican, Inet AB, Jimms PC Store, Joule
Performance, Komplett AS, Domisys SA/Materiel, TopAChat, M SAN Grupa d.d, Many Electronics GmbH/
Dubaro, Megaport GmbH, Memory PC GmbH, MIFCOM, Morele,net, NEXT, NTT System S.A.,
NXPOWER/Cyberpower, OCUK Limited, OKSID BILISIM TEKNOLOJILERI, PC Componentes y Multimedia, PC
DIGA, PC Garage, PC SPECIALIST, Proline, Scan Computers International, Shark Gaming, Source IT, T.S.
Bohemia a.s., Tarox, TELEMART, Vali Computers LTD., Vatan, Webhallen Sverige AB
• Ameryka Łacińska: AIR, Compra Gamer, Compumax, Compuoriente, DDtech, Decme, Dimercom, Evocom,
EXO, Ghia, GMH, Importaciones Impacto, Lanix, Mexx, Pc Arts, PC Factory, Pichau, SP Digital, QIAN,
Terabyteshop, Vorago
• Ameryka Północna: AVADirect, Computer Upgrade Kings, Corsair, CyberPower PC, Cybertron PC, Digital
Storm, EKWB, Extreme PC, Falcon NW, IBuyPower, NZXT BLD, Maingear, OriginPC, Xidax, Xotic
• Hongkong/Tajwan: Autobuy, Capital, Centralfield, CoolPC, Deyuan, De Zong, MOMO, San Jing, Sinya, Sunfar,
PCHOME, Yahoo
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TABELA B
Objęte Promocją gotowe lub wstępnie skonfigurowane systemy napędzane przez (oba)
Objęte Promocją produkty AMD Radeon™
•
•
•
•
•
•

Karta graficzna AMD Radeon™ RX 6900 XT
Karta graficzna AMD Radeon™ RX 6800 XT
Karta graficzna AMD Radeon™ RX 6800
Karta graficzna AMD Radeon™ RX 6700 XT
Karta graficzna AMD Radeon™ RX 580
Karta graficzna AMD Radeon™ RX 570

+

+

Objęte Promocją produkty AMD Ryzen™
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesor AMD Ryzen™ 9 5950X
Procesor AMD Ryzen™ 9 5900X
Procesor AMD Ryzen™ 9 5900
Procesor AMD Ryzen™ 7 5800X
Procesor AMD Ryzen™ 7 5800
Procesor AMD Ryzen™ 9 3950X
Procesor AMD Ryzen™ 9 3900XT
Procesor AMD Ryzen™ 9 3900X
Procesor AMD Ryzen™ 7 3800XT
Procesor AMD Ryzen™ 7 3800X
Procesor AMD Ryzen™ 7 3700X

Aplikacje
•

DIRT 5™ w
wersji na PC

3. ZMIANY REGULAMINU
a. PONIEWAŻ LICZBA DOSTĘPNYCH APLIKACJI JEST OGRANICZONA, LISTA APLIKACJI MOŻE ULEC ZMIANIE
BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
b. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym bez ograniczeń
poszczególnych Aplikacji i/lub listy Objętych Promocją produktów AMD wymienionych w Tabeli B, a
także do przedłużenia Okresu trwania Kampanii.
c. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieści zmieniony Regulamin na swojej stronie
internetowej ( „Strona internetowa”) i określi datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu, z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
4. APLIKACJA
a. Przybliżona cena detaliczna („ARV”) każdej edycji DIRT 5™ w wersji na PC wynosi 60,00 USD. Całkowita
ARV nagrody wynosi 60,00 USD.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Aplikacji inną o jednakowej lub wyższej wartości
pieniężnej, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będzie w stanie dostarczyć Aplikacji.
5. REALIZACJA
a. Realizacja Kuponu z kodem: realizacji Kuponu z kodem uprawniającego do pobrania Aplikacji można
dokonać przez Internet. Wymagane jest połączenie z Internetem. Połączenie z Internetem może
wiązać się z opłatami naliczanymi wg taryfy dostawcy usług internetowych. Aby uzyskać możliwość
pobrania Aplikacji, przydzielony Kupon z kodem należy wykorzystać do 24 lipca 2021 r. Po tym
terminie Kupon z kodem traci ważność.
i. Uczestnik musi odwiedzić stronę https://www.amdrewards.com/register i zarejestrować się w
celu założenia konta użytkownika (jeśli Uczestnik Promocji jeszcze nie posiada tam konta).
ii. Uczestnik Promocji musi zalogować się na swoje konto AMD Rewards.
iii. Uczestnik Promocji musi wprowadzić kod z Kuponu z kodem (określany w witrynie
internetowej jako „Unikatowy kupon z kodem”) na stronie internetowej oraz podać wszelkie
inne wymagane informacje, a także przesłać formularz internetowy w celu zarejestrowania
Objętego Promocją produktu AMD. Uczestnik może być zobowiązany zaakceptować
obowiązujące warunki i politykę prywatności.
iv. Po wprowadzeniu przez Uczestnika Promocji kodu z kuponu, zostanie on poproszony o
pobranie narzędzia do weryfikacji produktu w celu potwierdzenia, że Objęty Promocją
produkt AMD jest zainstalowany w komputerze z systemem Windows Uczestnika. Objęty
Promocją produkt AMD musi być zainstalowany i zostać wykryty przez system operacyjny
Windows podczas procesu weryfikacji i realizacji Kuponu z kodem. Jeżeli Objęty Promocją
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produkt AMD nie zostanie wykryty, Uczestnik Promocji będzie zobowiązany zainstalować
Objęty Promocją produkt AMD przed zakończeniem procesu realizacji Kuponu.
v. Jeżeli Uczestnik Promocji zainstalował objęty promocją Produkt AMD, ale nie jest w stanie
dokończyć procesu realizacji Kuponu z kodem, może zgłosić problem na karcie „Pomoc
techniczna” na stronie https://www.amdrewards.com/support. Uczestnik Promocji może być
zobowiązany do dostarczenia dalszych dokumentów w celu zweryfikowania dowodu zakupu
Objętego Promocją produktu AMD.
vi. WITRYNA AMDREWARDS.COM JEST DOSTĘPNA TYLKO W NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKACH:
ANGIELSKIM, FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, WŁOSKIM, JAPOŃSKIM, KOREAŃSKIM, POLSKIM,
PORTUGALSKIM, RUMUŃSKIM, ROSYJSKIM, HISZPAŃSKIM, CHIŃSKIM TRADYCYJNYM I
TURECKIM.
vii. KAMPANIA PROMOCYJNA BĘDZIE TRWAŁA DO MOMENTU PRZYDZIELENIA OSTATNIEGO
KUPONU Z KODEM. UCZESTNICY PROMOCJI NIE BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ KUPONU Z KODEM PO
PRZYDZIELENIU WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH KUPONÓW Z KODEM.
viii. Kupon z kodem nie może być sprzedawany, wymieniany, przekazywany, oferowany jako
nagroda lub w jakikolwiek inny sposób zbywany przez Uczestnika Promocji lub jakąkolwiek
inną osobę bez wyraźnej zgody Organizatora. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do
podjęcia wszelkich działań mających na celu powstrzymanie niezgodnego z prawem
wykorzystywania Kuponów z kodem, w tym, ale nie tylko, prawo do ubiegania się o wydanie
nakazu sądowego, dyskwalifikacji Uczestnika Promocji lub unieważnienia konkretnego
Kuponu z kodem.
ix. Kupon z kodem nie przedstawia żadnej wartości pieniężnej.
x. Należy pamiętać, że Aplikacje są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego (tj. nie mogą
one mieć zastosowania komercyjnego, w tym, ale nie tylko, nie mogą być wykorzystywane w
kawiarniach internetowych).
xi. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające granie w pobraną Aplikację są podane w
witrynie internetowej dostawcy Aplikacji.
b. Uzyskanie dostępu do gry DIRT 5™ w wersji na PC:
i. Po pomyślnej weryfikacji według podanych powyżej instrukcji, Uczestnik Promocji zostanie
przekierowany ze strony amdrewards.com do strony internetowej Steam w celu zalogowania
się lub założenia swojego konta Steam. Uczestnik Promocji musi połączyć swoje konto Steam
ze swoim kontem AMDRewards.com.
ii. Aplikacja pojawi się na liście gier na koncie Steam Uczestnika, przez co Uczestnik Promocji
będzie mógł uruchomić Aplikację z poziomu swojego konta Steam. Jeżeli Aplikacja nie została
jeszcze oficjalnie wprowadzona na rynek, pozostanie ona zablokowana do dnia jej wydania, w
którym to Uczestnik Promocji otrzyma prawo do uruchomienia Aplikacji. Uczestnik Promocji
uzyska dostęp do Aplikacji za pośrednictwem oprogramowania Steam na PC i dopiero z jego
poziomu będzie mógł uruchomić Aplikację. Oprogramowanie Steam na PC jest dostępne do
pobrania na stronie https://www.steampowered.com/getsteam. Utworzenie konta Steam jest
bezpłatne.
iii. Wymagane jest połączenie z Internetem.
iv. WITRYNA INTERNETOWA STEAM ORAZ SAMA APLIKACJA MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE W JĘZYKU
UCZESTNIKA PROMOCJI. Wymagane jest posiadanie konta użytkownika na portalu dostawcy
Aplikacji i wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie dostawcy Aplikacji.
WSPOMNIANE WYMAGANIA STANOWIĄ WARUNKI DODATKOWE DO OBOWIĄZKOWEJ
REJESTRACJI WYMAGANEJ W CELU UZYSKANIA KUPONU Z KODEM. Dostawca aplikacji może
narzucić swoje dodatkowe wymagania.
c. Wymagania sprzętowe umożliwiające dostęp i granie w pobraną Aplikację zostały opublikowane w
witrynach internetowych dostawców Aplikacji.
6. OGÓLNE POSTANOWIENIA
a. Kryteria uczestnictwa
i. Kampania jest skierowana do osób, które zgodnie z prawem obowiązującym w kraju ich
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b.

c.

d.

e.

zamieszkania są uznawane za pełnoletnie lub ukończyły 18 lat, w zależności od tego, który
warunek zostanie spełniony później w dniu rozpoczęcia Kampanii („Uczestnik Promocji”).
ii. Mieszkańcy Chińskiej Republiki Ludowej, Birmy, Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Syrii,
Wenezueli i innych krajów, w których dystrybucja Aplikacji jest zabroniona prawnie lub
wiąże się z nałożonym na te kraje ograniczeniami eksportowymi lub innymi restrykcjami lub
w których te Aplikacje nie są dostępne lub w których taka Kampania promocyjna jest
zabroniona, nie kwalifikują się do udziału w tej Kampanii. Pracownicy Organizatora, jego
spółek zależnych, spółek stowarzyszonych i agenci oraz najbliższa rodzina (rodzice, dzieci,
rodzeństwo, mąż lub żona), każdego z tych pracowników, włączając osoby, z którymi tacy
pracownicy mieszkają, nie są uprawnieni do uczestnictwa w Kampanii.
iii. Firma AMD zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnego Uczestnika Promocji, jeśli
firma AMD stwierdzi według własnego uznania, że udział Uczestnika Promocji w Kampanii
lub przydzielenie mu Aplikacji naruszyłoby miejscowe prawo lub zaszkodziłoby reputacji
AMD i/lub jakiejkolwiek innej strony.
Akceptacja Regulaminu
i. Uczestnicząc w Kampanii, Uczestnik Promocji wyraża zgodę na niniejsze warunki Regulaminu w
zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ii. Decyzje podjęte przez Organizatora dotyczące jakichkolwiek i wszystkich aspektów Kampanii
promocyjnej są ostateczne i prawnie wiążące.
Ograniczenia
i. Ograniczenie: jedna (1) Aplikacja do każdego Objętego Promocją systemu lub Objętego
Promocją produktu AMD.
ii. Ograniczenie: jedna (1) Aplikacja do każdego adresu e-mail lub na jedną osobę
iii. Ograniczenie: trzy (3) Aplikacje na gospodarstwo domowe.
iv. Ograniczenie: Aplikacja musi zostać pobrana w kraju dokonania zakupu
Ograniczenie odpowiedzialności
i. Organizator nie ponosi odpowiedzialności oraz Uczestnik Promocji niniejszym zwalnia z
odpowiedzialności i zabezpiecza Organizatora wobec następujących sytuacji:
1. Nieważne, nieprawidłowe lub niedostępne adresy e-mail lub dane kontaktowe
przekazane przez Uczestnika Promocji;
2. Utracone, opóźnione, niepełne, nieważne, zmienione, niezrozumiałe lub błędnie
skierowane formularze rejestracyjne bądź zgłoszenia;
3. Jakiekolwiek awarie techniczne, sprzętu, oprogramowania, serwera, witryny
internetowej lub inne awarie lub szkody wszelkiego rodzaju w zakresie, w jakim
Uczestnik Programu nie może uczestniczyć w Kampanii;
4. Jakiekolwiek uszkodzenia komputera Uczestnika i/lub Objętego Promocją produktu
AMD, do których doszło podczas pobierania lub korzystania z Aplikacji lub realizacji
Kuponu z kodem;
5. Wszelkie zobowiązania podatkowe, jeśli istnieją, stanowią wyłączny obowiązek
Uczestnika Promocji i muszą być przez niego uiszczone;
6. Funkcjonalność lub dostępność Aplikacji;
7. Wirusy lub złośliwe oprogramowanie powiązane z Aplikacją; lub
8. Naruszenia wszelkiego rodzaju, włączając naruszenia danych, powiązane z Aplikacją.
Uczestnik Promocji wyraża zgodę (zawartą między Organizatorem a Uczestnikiem
Promocji) na to, aby Aplikacja została dostarczona w stanie, w jakim jest, bez
jakiejkolwiek gwarancji Organizatora, zgodnie z postanowieniami gwarancji lub
dokumentacji powiązanej z Aplikacją dostarczoną przez sponsora promocji.
ii. Organizator nie jest związany jakimkolwiek oświadczeniem, złożonym przez dowolnego
Uczestniczącego Sprzedawcę, które to oświadczenie jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
włączając między innymi, oświadczenia dotyczące Kuponu z kodem i dostępności Aplikacji, ani
nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
Wybór prawa właściwego/spory

[AMD — do użytku publicznego]

i. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązkowe przepisy obowiązującego prawa,
wszelkie kwestie i sprawy dotyczące wykładni, ważności, interpretacji i egzekwowalności
Regulaminu lub prawa i obowiązki Uczestnika Promocji oraz Organizatora w związku z
Kampanią, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Stanu Teksas, bez skutku dla
wyboru prawa właściwego lub norm kolizyjnych (jurysdykcji Stanu Teksas lub innej), które
spowodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż jurysdykcja Stanu
Teksas.
ii. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa, wszelkie i wszystkie
spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z lub związane z niniejszą Kampanią lub
jakimkolwiek Kuponem z Kodem będą rozstrzygane indywidualnie bez uciekania się do
pozwów grupowych w jakiejkolwiek formie oraz wyłącznie przez Sąd Okręgowy USA dla
zachodniego Teksasu lub właściwy Sąd Stanu Teksas mieszczący się w Hrabstwie Travis w
Teksasie.
iii. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia określonych środków prawnych lub szkód,
w związku z czym niniejsze postanowienie może nie obejmować Uczestnika Promocji.
f. Rozwiązanie umowy
i. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa, Organizator
zastrzega sobie prawo do anulowania Regulaminu niniejszej Kampanii w każdej chwili i bez
uprzedniego zawiadomienia. Organizator promocji może uznać niniejszą Kampanię promocyjną
za nieważną, jeśli będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące prawo podatkowe lub regulacje
prawne lub jeśli zostanie ona zakazana lub ograniczona/zakazana właściwymi przepisami
prawa.
g. Dane osobowe
i. Uczestnik Promocji potwierdza i rozumie, że wszystkie informacje przekazane w ramach tej
Kampanii promocyjnej będą gromadzone i przetwarzane przez firmę Advanced Micro Devices
Inc. i jej przedstawicieli w Kanadzie w celu zarządzania tą Kampanią promocyjną zgodnie z
polityką prywatności firmy Advanced Micro Devices Inc. Uczestnik Promocji może zapoznać
się z informacjami o przysługujących mu prawach, w jaki sposób Advanced Micro Devices, Inc.
przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz jak zawrzeć umowę z Advanced Micro Devices, Inc.
w polityce prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem
https://www.amd.com/en/corporate/privacy.
ii. Uczestnicząc w Kampanii, Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przekazywanie i
przechowywanie danych osobowych Uczestnika na serwerach poza krajem zamieszkania
Uczestnika, gdzie nie możemy zapewnić takiego samego poziomu ochrony danych
osobowych, jak w jego własnej jurysdykcji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Promocji może być prowadzone przez personel zatrudniony przez firmę AMD w Stanach
Zjednoczonych Ameryki lub zatrudniony przez jednego z podwykonawców lub dostawców
firmy AMD w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik Promocji wyraża zgodę
na przekazanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie tych informacji oraz przyjmuje do
wiadomości, że firma AMD podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające zapewnić
bezpieczeństwo i traktowanie tych informacji w zgodzie z Polityką Prywatności firmy AMD.
Jeżeli Uczestnik Promocji ma pytania/obawy dotyczące przetwarzania jego danych osobowych
lub chce skorzystać z przysługujących mu praw odnośnie jego danych osobowych, może
kontaktować się z AMD Communication Preference Centre drogą mailową:
memberservices@amd-member.com lub listownie: AMD Web Services Team, 1 Commerce
Valley Dr. East, Markham, ON L3T 7X6, Kanada.
iii. Gromadzone dane osobowe Uczestników Promocji obejmują imię i nazwisko, adres e-mail,
adres pocztowy, kraj, stan lub województwo i zostaną wykorzystane do: (a) kontaktu z
Uczestnikiem Promocji w kwestiach związanych z Kampanią i (b) jeśli Uczestnik Promocji
będzie chciał otrzymywać dodatkowe informacje od firmy AMD, do przekazywania tych
dodatkowych informacji Uczestnikowi Promocji. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich zmiany lub wycofania, a w określonych okolicznościach mają
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prawo wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych. Aby skorzystać z tego prawa,
Uczestnik Promocji musi skontaktować się z support@amdrewards.com.
iv. Firma AMD zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych żadnym stronom trzecim,
chyba że jest to konieczne: (a) w celu zarządzania Kampanią i przydzielenia Aplikacji; (b) ze
względu na obowiązek przestrzegania wymogów prawnych narzuconych przez dowolny organ
rządowy, (c) aby chronić i bronić praw lub własności firmy AMD; (d) w celu wyegzekwowania
przestrzegania niniejszych warunków Regulaminu.
v. DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG):
Uczestnik Promocji rozumie, że:
1. Uczestnik Promocji ma prawo wycofać zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie
przez AMD informacji o Uczestniku, zwłaszcza danych osobowych, w dowolnym
momencie, jednak takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem procesu przetwarzania przez AMD danych Uczestnika, (a) które prowadzone
jest na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Promocji wcześniej lub (b)
przetwarzania danych, do którego firma AMD zobowiązuje się w ramach realizacji
uzasadnionych działań biznesowych (takich jak marketing i promocja produktów i/lub
usług AMD);
2. Uczestnik Promocji posiada pewne prawa względem informacji zgromadzonych o nim
i powiązanych z nim danych osobowych, które AMD przechowuje, z zastrzeżeniem
pewnych wyjątków. Uczestnik Promocji ma prawo żądać dostępu do swoich danych
osobowych oraz zażądać ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania lub
też zażądać ograniczenia dostępu do nich, jak również prawa do przeniesienia danych;
3. Uczestnik Promocji może mieć prawo do otrzymania kopii jego danych osobowych
przechowywanych przez AMD w formacie nadającym się do odczytu maszynowego
lub prawo do złożenia prośby o przekazanie tych informacji innemu podmiotowi;
4. Dane osobowe związane z Uczestnikiem Promocji będą przechowywane przez AMD
przez okres niezbędny do zakończenia prowadzonych działań marketingowych i
promocyjnych, dla których zostały one pierwotnie zgromadzone; oraz
5. jeżeli Uczestnik Promocji jest niezadowolony ze sposobu, w jaki AMD przetwarza
powiązane z Uczestnikiem informacje, zwłaszcza dane osobowe, Uczestnik Promocji
może być uprawniony do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie
danych w państwie członkowskim EOG.
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