REGULAMIN KONKURSU PN. „ZACZNIJ MARATON ODPORNOŚCI”
(dalej: Regulamin)
PODSTAWOWE ZASADY
A. W konkursie nagrodzimy Uczestników, którzy w okresie trwania konkursu zakupią w
dowolnym sklepie sieci „Intermarche” dowolne opakowanie zbiorcze jogurtów „Actimel” oraz
prześlą najciekawsze, najbardziej oryginalne i kreatywne zdjęcie, na którym pokażą jak dbają
o swoją odporność.
B. Konkurs trwa w dniach od 7 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r. – jest to okres w którym
uczestnicy mogą dokonywać zakupów produktów promocyjnych oraz zgłaszać się do
konkursu.
C. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej
dostępnej pod adresem www.maratonodpornosci.pl.
D. Zwycięzców konkursu wybierzemy i poinformujemy do dnia 4 czerwca 2019 r.
E. Do wygrania są nagrody rzeczowe w postaci opasek sportowych Xiaomi MI Band 3.
F. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3,
60-623 Poznań (dalej: Organizator).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu pn. „Zacznij maraton
odporności” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja
nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne, a także reguły
przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
1.

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

1.1.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do
czynności prawnych i zamieszkałych w Polsce, które dokonują zakupu produktów objętych
Konkursem w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego) (dalej:
Uczestnicy).

1.2.

Konkurs przeprowadzany jest w sklepach sieci „Intermarche” znajdujących się na terenie
Polski (dalej: Sklepy).

1.3.

W Konkursie premiowany jest zakup jogurtów „Actimel” dystrybuowanych w
opakowaniach zbiorczych (tzw. wielopakach)(dalej: Produkty Promocyjne).

1.4.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 7 maja 2019 r. do 27 maja
2019 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:
1.4.1. dokonać w Sklepie jednorazowego (tzn. stwierdzonego na jednym dowodzie
zakupu) zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego (jednego wielopaku)
i zachować oryginał dowodu zakupu;
1.4.2. wykonać zdjęcie konkursowe pokazując jak dbasz o swoją odporność, z
zastrzeżeniem, że na zdjęciu nie może być widoczna twarz Uczestnika ani wizerunek
innej osoby trzeciej (dalej: Zdjęcie);
1.4.3. zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie www.maratonodporności.pl (dalej: Strona internetowa).

1.5.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga:
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1.5.1. wprowadzenia poprawnych i zgodnych z prawdą danych, tj. imię, nazwisko, adres
do wysyłki nagrody, numer telefonu oraz adres e-mail;
1.5.2. załączenia czytelnego zdjęcia dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie zakupu
Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt 1.4.1. Regulaminu oraz
1.5.3. załączenia Zdjęcia i kliknięcia przycisku potwierdzającego wysłanie zgłoszenia do
Organizatora.
1.6.

Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
1.6.1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku z udziałem w Konkursie, a
utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani
jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone;
1.6.2. wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonego w Konkursie Zdjęcia na potrzeby
promocji i reklamy związanej z przeprowadzeniem Konkursu, w tym na
publikowanie swojego Zdjęcia na Stronie internetowej.

1.7.

Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu Produktu Promocyjnego
również na wypadek, gdyby Organizator podjął uzasadnione wątpliwości co do zgodności
postępowania Uczestnika z Regulaminem. W takiej sytuacji Organizator może
przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, w tym zwłaszcza zobowiązać
Uczestnika do przedstawienia do wglądu wszystkich oryginalnych dowodów zakupu, na
podstawie których Uczestnik dokonał zgłoszeń w Konkursie.

2.

CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1.

Do wydania w Konkursie jest łącznie 80 (słownie: osiemdziesiąt) sztuk nagród rzeczowych,
przy czym pojedynczą nagrodę stanowi opaska sportowa Xiaomi Mi Band 3 w kolorze
czarnym o wartości jednostkowej 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych
60/100) brutto.

2.2.

Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń
podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od
wygranej w Konkursie (por. pkt 6 Regulaminu).

3.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1.

Jeden dowód zakupu może być podstawą dokonania tylko jednego zgłoszenia w Konkursie
i przyznania tylko jednej nagrody. Oznacza to, że jednorazowy zakup większej ilości
Produktów Promocyjnych (np. dwóch czteropaków) nie uprawnia do dokonania większej
liczby zgłoszeń i odbioru więcej niż jednej nagrody.

3.2.

Jeden Uczestnik może uzyskać w Konkursie tylko jedną nagrodę. Jednakże jeden Uczestnik
może przesłać w Konkursie więcej niż jedno zgłoszenie, przy czym dla każdego z nich
zobowiązany jest spełnić odrębnie wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie (w tym
zwłaszcza dokonać zakupu Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt 1.4.1. Regulaminu oraz
wykonać inne Zdjęcie).

3.3.

Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz
Danone (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców nagród w terminie 5 dni roboczych
od dnia zakończenia okresu trwania Konkursu. Jury dokona wyboru zwycięzców według
własnego uznania, uwzględniając zwłaszcza kryteria opisane w pkt A. Regulaminu.

2

3.4.

W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe
wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród
(np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów
wskazanych w pkt A Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.5.

W najbliższy dzień roboczy od dnia wyłonienia zwycięzców przez Jury Organizator
powiadomi zwycięzców o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez
przedstawiciela Organizatora na adresy e-mail podane przez nich przy okazji wypełniania
formularza zgłoszeniowego do Konkursu zgodnie z pkt 1.5.1. Regulaminu. W związku
z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą, w tym również
folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki
zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej.

3.6.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie udostępniona na Stronie internetowej do dnia 4
czerwca 2019 r. poprzez publikację imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzców oraz
miasta.

3.7.

Nagrody wydane zostaną do dnia 18 czerwca 2019 r. Nagrody zostaną wysłane firmą
kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w formularzy zgłoszeniowym do Konkursu.

3.8.

Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby
zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia
odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Uczestnik obowiązany jest informować
Organizatora o każdej zmianie adresu do wysyłki nagrody. Brak wypełnienia powyższego
obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody
Uczestnikowi.

4.

REKLAMACJE

4.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 2 lipca 2019 r. (decyduje
data doręczenia do Organizatora).

4.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Albedo
Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Zacznij
maraton odporności”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu lub adres e-mail, jak również wskazanie
przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.3.

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia
reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od
daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić
o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

5.

PRAWA AUTORSKIE DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

5.1.

Z chwilą wydania nagrody w Konkursie zwycięzca przenosi na Organizatora (spółkę Albedo
Marketing sp. z o. o.) wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojego zgłoszenia
(zwycięskiego Zdjęcia) jako utworu – na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
5.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w
szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego;
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5.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach
video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
5.1.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą,
użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
5.1.4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1.1.-5.1.3.
Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na
stronach internetowych;
5.1.5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów;
5.1.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
5.1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
5.1.8. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
5.1.9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji,
produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
5.2.

Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu w
zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w
tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania
innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, Uczestnik zezwala Organizatorowi na
nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie
go anonimowo.

6.

PODATKI

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według
wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa
nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust.
7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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.

7.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Danone spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014227,
kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO 000013290 (email: iod.danone@danone.com).
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7.3.

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego
Regulaminu. Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla
wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Konkursu.

7.4.

W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz
rozpatrywaniem reklamacji administratorem danych osobowych jest Albedo Marketing
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623
Poznań.

7.5.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych
przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.

8.

WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej)
przez: Organizatora, Danone oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem
i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym,
w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

8.2.

Zgłoszenie w Konkursie (Zdjęcie):

na

potrzeby

8.2.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
8.2.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających
powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;
8.2.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki „Danone” oraz „Actimel”;
8.2.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych
i praw autorskich;
8.2.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

8.3. Dowodem zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie jest oryginalny paragon
fiskalny lub tzw. faktura „konsumencka”, tj. faktura VAT (bez NIP nabywcy). W Konkursie
nie będą uwzględniane inne dowody zakupu, np. potwierdzenia dokonania płatności kartą,
kserokopie paragonów fiskalnych itp. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu
Produktu Promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:
8.3.1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Sklep, którego dane się na nim znajdują, nie
jest podrobiony lub sfałszowany;
8.3.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany,
rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów
zakupu;
8.3.3. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył Produktu
Promocyjnego (opakowania zbiorczego jogurtów Actimel).
8.4.

Data i godzina na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia
udziału w Konkursie.

8.5.

W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie
z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na
celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie
warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia
powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,

5

wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do
nagrody.
8.6.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Danone z tytułu
niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1.6.1. Regulaminu i zobowiązany
jest zwolnić Organizatora i Danone od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym
tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw,
a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Danone w
związku
z takimi roszczeniami osób trzecich.

8.7.

W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do
wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
8.7.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
8.7.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
8.7.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

8.8.

W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (Zdjęcia),
które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu
Uczestnikowi, którego Zdjęcie zostało przesłane do Organizatora jako pierwsze. Nie
wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia
autorstwa swojego Zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

8.9.

Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród,
sposobu ich wydania, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

8.10. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych
z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają
własnością Organizatora.
8.11. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
8.12. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych.
8.13. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu
art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
8.14. Regulamin jest jawny i dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
8.15. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8.16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie
Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej.
8.17. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie złożone na adres Organizatora.
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8.18. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
8.19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
8.20. Organizator działa na zlecenie Danone Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23,
01-103 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, NIP 5270204471, REGON
010564858, BDO: 000013290 (zwana w regulaminie jako Danone).
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ZAŁĄCZNIK
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KONKURSU
PN.„MARATON ACTIMELA”
(dalej: Konkurs)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Danone spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości
53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290). Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się pod adresem: iod.danone@danone.com.
2. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania
zobowiązań organizatora Konkursu wobec jego uczestników, wynikających z faktu:
a. przeprowadzenia Konkursu
administratora);

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes

b. wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na organizatorze);
c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału
Konkursie(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

w

3. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu wydania nagród w Konkursie oraz
przyjmowania i rozpoznawania ewentualnych reklamacji administratorem Twoich danych jest
organizator Konkursu – Albedo Marketing sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Jeżeli
chciałabyś/chciałbyś skontaktować się Albedo Marketing sp. z o. o., napisz e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623
Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. W Albedo Marketing sp. z o. o. powołaliśmy
Inspektora Ochrony Danych Osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do
naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór nagrody.
5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu
(Albedo Marketing sp. z o.o.), a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator
przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w nim nagrody, tj. firmy świadczące usługi
kurierskie, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne i księgowe.
6. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak
odpowiednio:


przez czas przeprowadzenia Konkursu oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń
związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością
ich przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności
przetwarzania danych.

7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać
w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:


prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
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 prawo do sprostowana danych
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 prawo do żądania usunięcia danych
 prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z
administratorem:



w przypadku Danone Sp. z o.o. – poprzez e-mail iod.danone@danone.com
w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

8. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jest nim Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz - jeśli
przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Możesz skorzystać z tego prawa
kontaktując się z administratorem na adres:



w przypadku Danone Sp. z o.o. – poprzez e-mail iod.danone@danone.com;
w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

9

