REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„NAZWIJ SMAKI LAY’S”
§1 Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników
Akcji promocyjnej pod nazwą „Nazwij smaki Lay’s” (zwanej dalej „Promocją”).
2.
Organizatorem Promocji działającym na zlecenie fundatora Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000061745, (dalej „Zleceniodawca”) jest
Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (zwana dalej „Organizatorem”).
3.
Promocja organizowana jest we wszystkich otwartych w czasie rejestracji zgłoszeń do Promocji sklepach sieci
handlowej Żabka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Promocja „Nazwij smaki Lay’s” składa się z dwóch odbywających się jednocześnie części - sprzedaży
premiowej (zwanej dalej „Sprzedażą premiową”) oraz konkursu (zwanego dalej „Konkursem”).
a. Regulamin Sprzedaży premiowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
b. Regulamin Konkursu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5.
Promocja, obejmująca przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa od
06.11.2019 r. do 25.04.2020 r. (dalej „Czas trwania Promocji”), przy czym zakupu produktu promocyjnego oraz
zgłoszenia do Promocji (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać od godz. 0:00:01 w dniu 06.11.2019 r. do godz.
23:59:59 w dniu 21.12.2019 r.
6.
Niniejszą Promocją objęte są produkty (dalej: Produkty promocyjne), z limitowanej serii smaków „Nazwij smak”,
dostępne w sieci Żabka w Czasie rejestracji do Promocji, zgodnie z zapisem ust. 5 powyżej. Poza tym okresem
Produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży w sklepach sieci Żabka, jednakże ich zakup nie uprawnia do
wzięcia udziału w Promocji. Produkty promocyjne: Lay’s 140g Nazwij Smak, Lay’s Karbowany 130g Nazwij Smak.
7.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
8.
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Promocji. Uczestnik przystępując do Promocji,
potwierdza, że zapoznał się z zasadami Promocji i wyraża zgodę na treść Regulaminu.
9.
Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji stanowią integralną część regulaminu Konkursu oraz regulaminu
Sprzedaży premiowej.
11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udziałem w Sprzedaży premiowej. Uczestnik może natomiast wziąć udział
wyłącznie w Sprzedaży premiowej rezygnując z udziału w Konkursie.
§2. Uczestnictwo w Promocji
1. Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat,
o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (pod warunkiem, że
działają za zgodą przedstawiciela ustawowego), dokonujące zakupu Produktu promocyjnego jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora, Zleceniodawcy,
pracownicy sklepów biorących udział w Promocji oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy
organizacji Promocji, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, przez co rozumie się małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę i teściów.
§3. Zasady Promocji
1. Zasady udziału w Sprzedaży premiowej określa regulamin Sprzedaży premiowej stanowiący Załącznik nr 1.
2. Zasady udziału w Konkursie określa regulamin Konkursu stanowiący Załącznik nr 2.
3. Udział w Promocji odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod
www.nazwijsmaklays.pl (dalej „Strona Promocji”).

adresem

§4. Nagrody
1. W Promocji przewidziano:
a. Nagrody gwarantowane w postaci zniżki do Intersport o wartości 30 PLN każdy przy zakupach powyżej 150 PLN.
b. 3 Nagrody Główne w postaci vouchera do Itaka o wartości 10.000 PLN każdy
c. 6 Nagród II stopnia w postaci vouchera do Ryanair, o wartości jednostkowej 980 PLN,
2. Zwycięzcom nagrody w Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej nagrody.
Zwycięzcy nagrody w Promocji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego bądź pieniężnego w
zamian za nagrodę.
3. Szczegółowe warunki i zasady przyznawania, wydawania oraz realizacji nagród, o których mowa w pkt 1a określa
Regulamin Sprzedaży Premiowej.
4. Szczegółowe warunki i zasady przyznawania, wydawania oraz realizacji nagród, o których mowa w pkt 1b określa
Regulamin Konkursu.
§5. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do Promocji Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, numer telefonu,

2.

3.

4.

5.

pozostawia adres IP urządzenia za pomocą którego wysyłane jest zgłoszenie do Konkursu oraz potwierdza brak
powiązania z Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie, a Zwycięzca
Konkursu podaje dodatkowo nazwisko i adres zamieszkania, które to dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Promocji, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, przeprowadzania
działań promocyjnych oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze dla celów archiwizacji
księgowej i podatkowej. W przypadku wygrania w Konkursie Nagrody II stopnia lub Nagrody Głównej przez
Uczestnika, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych w celu wydania Nagrody przetwarzane będą
również dane przedstawiciela ustawowego Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer
telefonu, fakt ukończenia 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami
działającymi na ich zlecenie.
Dane osobowe Uczestników Promocji i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) -Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie
obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Promocji i jego przedstawiciela ustawowego danych osobowych ma
charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie, wydania Nagrody lub rozpatrzenia
reklamacji.
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Promocji i ich przedstawicieli ustawowych są Frito Lay
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia
1oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego
24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod
adresem: www.pepsicopoland.com w zakładce Ochrona danych osobowych.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14
RODO jest dostępna pod adresem: https://nagrodyzlays.lays.pl/docs/default-source/default-documentlibrary/pepsico-polityka-prywatnosci-dzialan-marketingowych-lays-07-08.pdf
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji i ich przedstawicieli ustawowych zostało powierzone spółce
Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150 na podstawie zawartej umowy
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Promocji i ich przedstawicieli ustawowych jest
umożliwienie uczestnictwa w Promocji „Nazwij smaki Lay’s”, w tym umożliwienie wydania nagród w Promocji oraz
prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych), w
szczególności produktów pod marką Lay’s, Cheetos, SUNBITES, NAKED czy STAR, w tym marketingu bezpośredniego
tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych
osobowych osób odwiedzających stronę Promocji, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także
personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak
najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji ich odbiorców.
Uczestnikom Promocji i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych
osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod
adresem:https://nagrodyzlays.lays.pl/docs/default-source/default-document-library/pepsico-polityka-prywatnoscidzialan-marketingowych-lays-07-08.pdf
Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania,
poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W
celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których
mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora drogą
korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe -przekąski”,
wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata
zgodnie z taryfą operatora).

Załącznik nr 1
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „NAZWIJ SMAKI LAY’S”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników
Sprzedaży premiowej pod nazwą „Nazwij smaki Lay’s” (zwanego dalej „Sprzedaż premiowa”).
2. Organizatorem Sprzedaży premiowej działającym na zlecenie fundatora Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000061745, (dalej
„Zleceniodawca”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy
02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Sprzedaż premiowa organizowana jest we wszystkich otwartych w czasie rejestracji zgłoszeń do Sprzedaży
premiowej sklepach sieci handlowej Żabka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprzedaż premiowa, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa
od 06.11.2019 r. do 25.04.2020 r. (dalej „Czas trwania Sprzedaży premiowej”), przy czym zakupu produktu
promocyjnego oraz zgłoszenia do Sprzedaży premiowej (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać od godz. 0:00:01
w dniu 06.11.2019 r. do godz. 23:59:59 w dniu 21.12.2019 r.
5. Niniejszą Sprzedażą premiową objęte są, określone poniżej, produkty (dalej: Produkty promocyjne), z limitowanej
serii smaków „Nazwij smak”, dostępne w sieci Żabka w Czasie rejestracji do Sprzedaży premiowej, zgodnie z
zapisem ust. 4 powyżej. Poza tym okresem Produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży w sklepach sieci
Żabka, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej. Produkty promocyjne: Lay’s
140g Nazwij Smak, Lay’s Karbowany 130g Nazwij Smak.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
7. Udział w Sprzedaży premiowej odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem
www.nazwijsmaklays.pl (dalej „Strona Sprzedaży premiowej”).
8. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Sprzedaży premiowej. Uczestnik przystępując do
Sprzedaży premiowej, potwierdza, że zapoznał się z zasadami Sprzedaży premiowej i wyraża zgodę na treść
Regulaminu.
9. Organizator oświadcza, że Sprzedaż premiowa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
10. Do Sprzedaży premiowej zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Akcji Promocyjnej „Nazwij smaki Lay’s”.
§2. Uczestnictwo w Sprzedaży premiowej
1. Uczestnikami Sprzedaży premiowej (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które
ukończyły 16 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
(pod warunkiem, że działają za zgodą przedstawiciela ustawowego), dokonujące zakupu Produktu promocyjnego
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora,
Zleceniodawcy, pracownicy sklepów biorących udział w Sprzedaży premiowej oraz podmiotów współpracujących z
Organizatorem przy organizacji Sprzedaży premiowej, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, przez co rozumie
się małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
§3. Zasady Sprzedaży premiowej
1. Aby wziąć udział w Sprzedaży premiowej należy w Czasie rejestracji:
a. kupić co najmniej jedno (1) opakowanie Produktu promocyjnego; zakup winien być udokumentowany jednym
paragonem zakupowym (dalej „Zakup”),
b. zachować czytelny dowód zakupu Produktu promocyjnego nabytego w Czasie rejestracji do Sprzedaży premiowej;
przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny dokumentujący dokonanie zakupu Produktu
promocyjnego (dalej: „Dowód Zakupu”); data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza
niż data i godzina zarejestrowania Zgłoszenia w ramach Sprzedaży premiowej,
c. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu znajdującego się na Stronie Sprzedaży premiowej,
d. zarejestrować Zakup (dalej „Zgłoszenie”) na Stronie Sprzedaży premiowej poprzez:
•
wpisanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich danych osobowych wymaganych zgodnie z formularzem,
•
wpisanie danych z Dowodu Zakupu: daty zakupu, numeru wydruku (numeru Dowodu Zakupu), numeru kasy
fiskalnej (znajdującego się obok logo fiskalnego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Sprzedaży
premiowej),
•
zaznaczenie pola potwierdzającego ukończenie lub nieukończenie 18 lat i zapoznanie się z Regulaminem, a
w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat potwierdzającego również, że osoba taka ukończyła 16 lat i
posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Sprzedaży premiowej;
•
odebranie nagrody, która zostanie przesłana emailem na adres pozostawiony podczas rejestracji.
2. Strona Sprzedaży premiowej umożliwiająca dokonywanie Zgłoszeń jest dostępna w Czasie rejestracji, tj. od godz.
0:00:01 06.11.2019 r. do godz. 23:59:59 21.12.2019 r. (zgodnie z czasem rejestracji w systemie Organizatora).
Dokonanie Zgłoszenia skutkuje wyświetleniem na ekranie komunikatu potwierdzającego udział w Sprzedaży
premiowej.
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Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania Zakupu Produktu promocyjnego do dnia 10.02.2020
r.), czytelnych i oryginalnych Dowodów Zakupu Produktów promocyjnych. Zakup Produktu promocyjnego musi być
dokonany przed dokonaniem Zgłoszenia w ramach Sprzedaży premiowej.
Wysłanie Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za równoznaczne z
potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w
całości. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie zgody przedstawiciela ustawowego
na udział w Sprzedaży premiowej.
Organizator Sprzedaży premiowej zastrzega sobie prawo weryfikacji Dowodów Zakupu Produktów kierując do
Zwycięzcy na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu żądanie przesłania listem poleconym, celem
takiej weryfikacji, oryginału Dowodu zakupu (oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktu
promocyjnego, zarejestrowanego wraz ze zwycięskim Zgłoszeniem). Przesyłki z Dowodem Zakupu wraz z
oznaczeniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz adresu e-mail podanych w zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest
przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania żądania, o którym mowa powyżej, na adres Organizatora
z dopiskiem „Nazwij smaki Lay’s”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Przesyłki z datą
stempla późniejszą niż wynikająca ze zdania poprzedniego nie będą uwzględniane. Nieprzesłanie dokumentów, o
których mowa w zdaniu poprzednim, lub niedotrzymanie terminu ich przesłania skutkuje pozbawieniem prawa do
nagrody.

§4. Nagrody
1. W Sprzedaży premiowej przewidziano Nagrody gwarantowane przyznawane po zarejestrowaniu zgłoszenia na
stronie: kody uprawniające do 30 zł zniżki do Intersport przy zakupach powyżej 150 PLN z terminem ważności do
31.01.2020 r.
2. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody w wysokości wskazanej w pkt 1
powyżej są zwolnione z opodatkowania.
3. Nagrody przesyłane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, od zakończenia procesu rejestracji do
Sprzedaży premiowej, emailem, na adres pozostawiony podczas rejestracji.
4. Kody, o których mowa w § 4 ust. 1:
• będą uprawniały do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 30 zł w ramach transakcji o wartości minimum
150 zł w sklepach stacjonarnych Intersport (których lista znajduje się na stronie www.intersport.pl/sklepy) oraz
w sklepie internetowym na stronie www.intersport.pl obejmujących zakup dowolnych produktów odpowiednio z
oferty sklepów stacjonarnych lub sklepu internetowego, przy czym kod raz zrealizowany w sklepie stacjonarnym
nie będzie mógł być ponownie zrealizowany w Sklepie Internetowym i na odwrót;
• będą realizowane w okresie od 6 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
5. Zniżki objęte kodami, o których mowa w § 4 ust. 1, nie podlegają łączeniu.
6. Szczegółowy regulamin dotyczący zasad realizacji zniżek jest dostępny poprzez Stronę Sprzedaży Premiowej pod
adresem www.nazwijsmaklays.pl.
§5. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Sprzedaży premiowej powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora Kropka Bordo
Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Nazwij smaki Lay’s – reklamacja” od dnia
rozpoczęcia Sprzedaży premiowej w terminie do 30 dni od daty wydania nagród tj. do dnia 12.03.2020 r. Reklamacje
przesłane z datą stempla późniejszą niż 12.03.2020 r. nie są uwzględniane.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia doręczenia na adres Organizatora oraz
kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. Bieżące zapytania dotyczące Sprzedaży premiowej można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: nazwijsmaklays@kropkabordo.pl oraz infolinii działającej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni
wolnych i świąt) w godzinach 10:00 – 17:00 pod numerem 226517720 (koszt połączenia – wg standardowego cennika
operatora).
§6. Postanowienia końcowe
1. Dokonanie Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za równoznaczne z
potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w
całości.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

Załącznik nr 2
REGULAMIN KONKURSU „NAZWIJ SMAKI LAY’S”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników
konkursu pod nazwą „Nazwij smaki Lay’s” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie fundatora Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000061745, (dalej „Zleceniodawca”) jest
Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs organizowany jest we wszystkich otwartych w czasie rejestracji zgłoszeń do Konkursu sklepach sieci
handlowej Żabka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa od
06.11.2019 r. do 25.04.2020 r. (dalej „Czas trwania Konkursu”), przy czym zakupu produktu promocyjnego oraz
zgłoszenia do Konkursu (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać od godz. 0:00:01 w dniu 06.11.2019 r. do
godz. 23:59:59 w dniu 21.12.2019 r.
5. Niniejszym Konkursem objęte są określone poniżej produkty (dalej: Produkty promocyjne), z limitowanej serii
smaków „Nazwij smak”, dostępne w sieci Żabka w Czasie rejestracji do Konkursu, zgodnie z zapisem ust. 4
powyżej. Poza tym okresem Produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży w sklepach sieci Żabka, jednakże
ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Produkty promocyjne: Lay’s 140g Nazwij Smak, Lay’s
Karbowany 130g Nazwij Smak.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
7. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem
www.nazwijsmaklays.pl (dalej „Strona Konkursu”).
8. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przystępując do Konkursu,
potwierdza, że zapoznał się z zasadami Konkursu i wyraża zgodę na treść Regulaminu.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
10. Do Konkursu zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Akcji Promocyjnej „Nazwij smaki Lay’s”.
§2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat,
o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (pod warunkiem, że
działają za zgodą przedstawiciela ustawowego), dokonujące zakupu Produktu promocyjnego jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora, Zleceniodawcy,
pracownicy sklepów biorących udział w Konkursie oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy
organizacji Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, przez co rozumie się małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę i teściów.
§3. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie rejestracji:
a. kupić co najmniej jedno (1) opakowanie Produktu promocyjnego; zakup winien być udokumentowany jednym
paragonem zakupowym (dalej „Zakup”),
b. zachować czytelny dowód zakupu Produktu promocyjnego nabytego w Czasie rejestracji do Konkursu; przez
dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny dokumentujący dokonanie zakupu Produktu promocyjnego
(dalej: „Dowód Zakupu”); data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i
godzina zarejestrowania Zgłoszenia konkursowego,
c. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu znajdującego się na Stronie Konkursu,
d. zarejestrować Zakup (dalej „Zgłoszenie”) na Stronie Konkursu poprzez:
•
wpisanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich danych osobowych wymaganych zgodnie z formularzem,
•
wpisanie danych z Dowodu Zakupu: daty zakupu, numeru wydruku (numeru Dowodu Zakupu), numeru kasy
fiskalnej (znajdującego się obok logo fiskalnego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Konkursu),
•
zaznaczenie pola potwierdzającego ukończenie lub nieukończenie 18 lat i zapoznanie się z Regulaminem, a
w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat potwierdzającego również, że osoba taka ukończyła 16 lat i
posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie;
•
rozwiązanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Nazwij wybrany
przez siebie smak oraz napisz z kuchnią jakiego kraju Ci się kojarzy i dlaczego.
2. Każdy z Uczestników może rozwiązywać zadanie konkursowe dowolną liczbę razy pod warunkiem posiadania
odpowiedniej liczby Dowodów zakupu, odpowiadającej liczbie rozwiązań zadania konkursowego zgłoszonych przez
Uczestnika, zgodnie z zapisem ust. 1b powyżej.
3. Strona Konkursu umożliwiająca dokonywanie Zgłoszeń jest dostępna w Czasie rejestracji, tj. od godz. 0:00:01
06.11.2019 r. do godz. 23:59:59 21.12.2019 r. (zgodnie z czasem rejestracji w systemie Organizatora). Dokonanie
Zgłoszenia skutkuje wyświetleniem na ekranie komunikatu potwierdzającego udział w Konkursie.

4.

Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania Zakupu Produktu promocyjnego do dnia 10.02.2020
r.), czytelnych i oryginalnych Dowodów Zakupu Produktów promocyjnych. Zakup Produktu promocyjnego musi być
dokonany przed dokonaniem Zgłoszenia konkursowego.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji Dowodów Zakupu Produktów według procedury opisanej w
§6 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
6. Podczas tworzenia rozwiązania Zadania konkursowego Uczestnik może zgłosić pracę konkursową (odpowiedź na
pytanie konkursowe) wyłącznie własnego autorstwa, ponadto zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem
w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik w treści Zgłoszenia nie może zamieszczać:
a. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających
prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich, Organizatora lub Zleceniodawcy,
c. treści obscenicznych lub pornograficznych,
d. treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
e. treści naruszających zasady netykiety,
f. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest
rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzych danych osobowych, w szczególności numeru telefonu
komórkowego czy posługując się cudzym imieniem i nazwiskiem w celu podszywania się pod inną osobę.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa
do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, a także w
przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
8. Spośród Uczestników, którzy poprawnie dokonają Zgłoszenia do Konkursu, w tym rozwiążą zadanie konkursowe
komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w terminie do 08.01.2020 r. wybierze i powiadomi o wygranej autorów
7 najlepszych Zgłoszeń konkursowych na podstawie poniższych kryteriów:
a. oryginalność,
b. pomysłowość i kreatywność,
c. poczucie humoru.
9. Wybrane rozwiązania zostaną uszeregowane od najbardziej do najmniej kreatywnego i najlepszym 9, z
zastrzeżeniem zapisu zdania następnego, zostaną przyporządkowane nagrody, zgodnie z zapisem §4 poniżej.
Organizator wybierze najpierw 3 najlepsze Zgłoszenie, którym zostaną przyznane Nagrody Główne, następnie
kolejnych 6, którym zostaną przyznane Nagrody II stopnia. Dodatkowo Organizator wyłoni 3 Zwycięzców
rezerwowych.
10. Wysłanie Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za równoznaczne z
potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w
całości. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie zgody przedstawiciela ustawowego
na udział w Konkursie.
§4. Nagrody
1. W Konkursie przewidziano:
a. 3 Nagrody Główne w postaci voucherów do Itaka o wartości 10.000 PLN każda; ważność vouchera to 24 miesiące
od daty wystawienia - szczegółowa data wypisana na odwrocie vouchera. Warunki wykorzystania na
www.itaka.pl.
b. 6 Nagród II stopnia w postaci vouchera do Ryanair, o wartości jednostkowej 980 PLN; ważność vouchera to 12
miesięcy od daty wystawienia - szczegółowa data wypisana na odwrocie vouchera; na każdy z voucherów o
wartości 980 zł składa się 6 voucherów o wartości 160 PLN oraz zwrot opłaty manipulacyjnej za obsługę kuponu
(vouchera) w wysokości 20 PLN; szczegółowy regulamin voucherów dostępny na stronie:
https://www.ryanair.com/pl/pl/.
2. Do każdej Nagrody wskazanej w pkt 1 a-b powyżej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
11,11% wartości Nagrody wskazanej w pkt 1 a-b. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego
podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie, niezależnie od liczby zarejestrowanych Zgłoszeń
konkursowych.
4. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej nagrody.
Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego bądź pieniężnego w
zamian za nagrodę.
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli:
a. nie spełni lub naruszy jakikolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
b. nie będzie posiadać aktywnego numeru telefonu, co uniemożliwi kontakt i powiadomienie o wygranej,
c. nie odbierze nagrody,
d. prześle niekompletnie wypełnione oświadczenie lub nie prześle go wcale,
e. nie prześle Dowodu zakupy lub przesłany Dowód zakupu będzie uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego
odczytanie, będzie nieczytelny, będzie nosił znamiona podrabiania, nie będzie oryginalny, nie będzie dotyczył
zakupu Produktów promocyjnych lub będzie identyczny z paragonem fiskalnym przesłanym przez innego
Zwycięzcę,
f. nie spełni warunku określonego w §6 ust. 3 lub 4.
§5. Komisja konkursowa

1.
2.

3.

Organizator Konkursu powołuje Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzą
pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy.
Do zadań Komisji należy:
a. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności,
b. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
c. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu, w
szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu i wszystkich
zainteresowanych na stronie www.nazwijsmaklays.pl.

§6. Ogłoszenie wyników, odbiór nagród
1. Zwycięzcy Nagród II stopnia i Nagród Głównych powiadamiani są o wygranej telefonicznie na numer telefonu, który
został wpisany podczas Zgłoszenia do Konkursu w terminie do 10.01.2020 r. Organizator wykonuje maksymalnie trzy
próby połączeń telefonicznych z każdym zwycięzcą w odstępie nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 120 minut. W
przypadku trzech nieudanych prób połączenia Organizator kontaktuje się z osobą, której Zgłoszenie konkursowe
zostało wytypowane jako kolejne najciekawsze w ocenie Komisji. Procedura powtarzana jest do momentu
skutecznego powiadomienia o wygranej najpierw trzech zwycięzców Nagród Głównych, a następnie 6 zwycięzców
Nagród II stopnia, aż do wyczerpania listy Zwycięzców oraz listy Zwycięzców rezerwowych. Nagrody pozostałe po
wyczerpaniu listy Zwycięzców i listy Zwycięzców rezerwowych pozostają do dyspozycji Organizatora.
2. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez pięć sygnałów,
włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu
(np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące
o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Zwycięzca Konkursu.
3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Organizator prosi zwycięzcę Nagrody o przesłanie
w listem poleconym, celem weryfikacji, oryginału Dowodu zakupu (oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego
zakup Produktu promocyjnego, zarejestrowanego wraz ze zwycięskim Zgłoszeniem) oraz prawidłowo wypełnionego i
podpisanego przez Uczestnika oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
zawierającego w szczególności poprawne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania do
wysyłki nagrody na terytorium Polski. Nieprzesłanie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub
niedotrzymanie terminu ich przesłania skutkuje pozbawieniem prawa do nagrody.
4. Przesyłki zawierające wszystkie elementy, o których mowa w ust. 3 Uczestnik zobowiązany jest przesłać w ciągu 7
dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej, na adres Organizatora z dopiskiem „Nazwij smaki Lay’s”. O
dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Przesyłki z datą stempla późniejszą niż wynikająca ze
zdania poprzedniego nie będą uwzględniane.
5. Nagrody, z wyłączeniem nagród pieniężnych stanowiących część nagrody przeznaczoną na pokrycie podatku
dochodowego przesyłane są Zwycięzcom po otrzymaniu od nich właściwego Dowodu zakupu wraz z oświadczeniem, o
których mowa w ust. 2 powyżej i prawidłowej weryfikacji Zwycięzcy, pocztą kurierską w terminie 10 dni
kalendarzowych od otrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie później niż do dnia 10.02.2020 r.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik nie ma możliwości
wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza, odbierając przesyłkę od kuriera.
Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie
potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest informować
Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez
Zwycięzcę może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody.
6. Nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na rzecz Organizatora.
7. W przypadku osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych oświadczenie Zwycięzcy, o którym mowa
w §6 ust. 2 Regulaminu, wypełnia przedstawiciel ustawowy, na którego ręce wydawana jest Nagroda II stopnia lub
Nagroda Główna.
8. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.nazwijsmaklays.pl w postaci imienia i pierwszej litery
nazwiska zwycięzcy oraz rodzaju wygranej nagrody.
§7. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora Kropka Bordo Sp. z o.o.,
ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Nazwij smaki Lay’s – reklamacja” od dnia rozpoczęcia
Konkursu w terminie do 30 dni od daty wydania nagród tj. do dnia 12.03.2020 r. Reklamacje przesłane z datą
stempla późniejszą niż 12.03.2020 r. nie są uwzględniane.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia doręczenia na adres Organizatora oraz
kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
nazwijsmaklays@kropkabordo.pl oraz infolinii działającej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych i
świąt) w godzinach 10:00 – 17:00 pod numerem 226517720 (koszt połączenia – wg standardowego cennika
operatora).
§8. Prawa autorskie
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą rozwiązania zadania
konkursowego zawartego w Zgłoszeniu („Zadanie”), w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

2.
3.
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5.
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i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne
autorskie prawa majątkowe do Zadania. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik
ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych
w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji, o której mowa poniżej, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi licencji do korzystania z przesłanych Zadań
dla celu przeprowadzenia Konkursu, na okres od chwili wysłania Zgłoszenia z Zadaniem do dnia zakończenia
Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bez ograniczeń terytorialnych, w tym w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub
multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nadesłane Zadania Konkursowe
zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o
pierwszym udostępnieniu Zadania publiczności, decydowania o jego integralności, oznaczania Zadania imieniem i
nazwiskiem twórców oraz do nadzoru autorskiego, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych
Regulaminem.
W wypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych licencja, o której mowa w ust.
3 powyżej udzielana jest przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika.

§9. Postanowienia końcowe
1. Dokonanie Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za równoznaczne z
potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w
całości.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY II STOPNIA LUB NAGRODY GŁÓWNEJ
Dane adresowe Zwycięzcy Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym)* :
Imię i nazwisko Zwycięzcy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy Zwycięzcy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail Zwycięzcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy (w przypadku osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, w tym w szczególności osoby, która nie ukończyła 18 lat):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny Zwycięzcy, a w przypadku osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym w
szczególności osoby, która nie ukończyła 18 lat, adres korespondencyjny przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy
(ulica, numer budynku, mieszkania): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy:…………………………………………………… Miejscowość:……………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy przedstawiciela ustawowego:………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail przedstawiciela ustawowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO O AKCEPTACJI REGULAMINU:
Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat i zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Nazwij smaki Lay’s”, w tym w
szczególności z zasadami przetwarzania moich danych osobowych i akceptuję jego treść.

Miejscowość, data*

Podpis*

* UWAGA: W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat niniejsze oświadczenie
wypełnia przedstawiciel ustawowy.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są Frito Lay Poland sp. z o.o. z
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść
uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: www.pepsicopoland.com/ochronadanychosobowych (w
zakładce Ochrona danych osobowych). Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych przetwarzane są na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki
prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem:
https://nagrodyzlays.lays.pl/docs/defaultsource/default-document-library/pepsico-polityka-prywatnosci-dzialan-marketingowychlays-07-08.pdf Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, fakt ukończenia lub
nieukończenia 16 lub 18 roku życia, adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, adres zamieszkania, brak powiązania z
Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie (w przypadku Zwycięzców), dane
przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Nagrody (w przypadku Zwycięzcy, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych):
imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem,
spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwu
uczestnictwa w Konkursie „Nazwij smaki Lay’s”, w tym umożliwienie wydania nagród w Konkursie oraz prowadzenie przez
Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką Lay’s,
Cheetos, SUNBITES, NAKED czy STAR, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być
dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a
także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego
dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na
wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce
prywatności
pod
adresem:
https://nagrodyzlays.lays.pl/docs/default-source/default-document-library/pepsico-politykaprywatnosci-dzialanmarketingowych-lays-07-08.pdf Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich
danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celach wykonywania swoich praw
mogą skontaktować się Państwo ze Współadministratorami drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03- 801

Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod
numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU O UDZIELENIU LICENCJI ORGANIZATOROWI:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne udzielenie Organizatorowi licencji do korzystania z przesłanych Zadań dla celu
przeprowadzenia Konkursu, na okres od chwili wysłania Zgłoszenia z Zadaniem do dnia zakończenia Konkursu zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, bez ograniczeń terytorialnych, w tym w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną
techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Miejscowość, data*

Podpis*

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU O SPEŁNIENIU WARUNKÓW §2 UST. 2 REGULAMINU:
Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem, współpracownikiem lub pełnomocnikiem Organizatora, Zleceniodawcy,
pracownikiem sklepów biorących udział w Konkursie lub podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji
Konkursu ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu §2 ust. 2 Regulaminu.

Miejscowość, data*

Podpis*

* UWAGA: W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat niniejsze oświadczenie
wypełnia przedstawiciel ustawowy.

