
Regulamin  Konkursu  SMS 

Akcji Konsumenckiej Algida dla Konsumentów sklepów Intermarche 

(zwany dalej „Regulamin”) 

 
Postanowienia Ogólne 
  

 

1. Organizatorem konkursu, dalej „Konkurs” jest spółka LEVEL Sp. z o.o., ul. Franciszka 

Kajty nr 9, 31-463 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174485, kapitał zakładowy w wysokości 

100.000 zł, NIP: 9451999097 (dalej zwany Organizatorem).  

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji nowej marki Algida, należącej do Unilever 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakup produktów promocyjnych 

opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w  sklepach sieci Intermarche, 

znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwane „Punktami 

Sprzedaży”). Produkty, o których mowa powyżej, dalej zwane są „Produktami 

Promocyjnymi”.   

4. Organizator jest fundatorem nagród w Konkursie. Organizator jest jednocześnie 

wydającym nagrody. 

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 

maja 2016 do 6 czerwca 2016 r. (dalej: Okres Trwania Konkursu). Uczestnicy maja 

możliwość dokonania zgłoszeń od godziny 08:00:00 dnia 24 maja 2016 do godziny 

23:59:59 dnia 06 czerwca 2016.  

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22
1  

Kodeksu Cywilnego i posiadająca adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, która będzie postępować zgodnie z zasadami Konkursu, określonymi 

Regulaminem, w tym opisanymi w pkt 11-17 niniejszego Regulaminu. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele, członkowie organów oraz 

pracownicy Organizatora lub Unilever Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever 

Poland Services Sp. z o.o., Unilever BCS Polska Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin 

(wstępni, zstępni, małżonkowie, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia). 

9. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie 

internetowej www.konkursalgidaitm.pl oraz na stronie www.intermarche.pl  

10. Przed wzięciem udziału w Konkursie tj. wysłaniem zgłoszenia, uczestnicy powinni 

zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  

 

Zasady Konkursu 

 

11. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

a) w dniach 24.05.2016 od godziny 8:00 do 06.06.2016 do godziny 23:59 dokonać w 

Punkcie Sprzedaży zakupu co najmniej 1 Produktu Promocyjnego, dalej Zakup 

Promocyjny i zachować dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci 

http://www.biedronka.pl/pl/konkursy-i-akcje-specjalne


oryginalnego paragonu fiskalnego z kasy fiskalnej dokumentującego dokonanie 

zakupu Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt. 11 a) w Punkcie Sprzedaży do 

31.07.2016 r. (tj. do daty ostatecznego zamknięcia konkursu). Data na dowodzie 

zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania zgłoszenia..  

oraz 

b) w dniach od 24.05.2016 r. od godz. 8:00 do 06.06.2016 r. do godz. 23:59 wysłać z 

telefonu komórkowego SMS-a na numer 7055 (koszt wysłania SMS-a to 0,50 zł 

netto plus podatek VAT tj. 0,62zł brutto) o treści: „ALG.TAK.nr 

paragonu.odpowiedź na pytanie konkursowe”, gdzie „TAK” oznacza zgodę 

uczestnika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z 

wzięciem udziału w Konkursie, w tym z wydaniem Nagród oraz z obowiązkami 

podatkowymi oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji. Po numerze 

paragonu należy odpowiedzieć kreatywnie na pytanie konkursowe:  „Które lody 

kojarzą Ci się z dzieciństwem i dlaczego?" (zwane dalej „Zgłoszeniem”). 

Zgłoszone hasło (dokończenie zdania, nie wliczając w to prefiksu ”ALG.TAK” ani 

nr paragonu) powinno zawierać łącznie nie więcej niż 160 polskich znaków ze 

spacjami i znakami interpunkcyjnymi i być wysłane w okresie od 24.05.2016 do 

06.06.2016, jednak nie wcześniej niż w dniu dokonania Zakupu Promocyjnego w 

Punkcie Sprzedaży, zgodnie z punktem a) powyżej. Przykładowa treść zgłoszenia: 

„ALG.TAK.123456.Śmietankowe, bo moja rodzina je uwielbiała” 

oraz 

12. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wysłanie wiadomości SMS z telefonu 

komórkowego jednego z polskich operatorów telefonii komórkowej. Zgłoszenia od 

abonentów zagranicznych operatorów oraz zgłoszenia przesłane za pośrednictwem 

Internetu nie będą uwzględniane. Koszt wysłania jednego SMS’a na wskazany numer 

wynosi 0,62zł brutto i obciąża uczestnika. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest 

pobierana od uczestnika niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest 

prawidłowe. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczane SMS’y wysłane z 

numerów, których nie można zidentyfikować.  

13. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, 

wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki Konkursu. 

Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku 

wygrania nagród, nagroda nie przysługuje, a zgłoszenia takich osób będą wykluczane z 

udziału w Konkursie.   

14. Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie produktu lub produktów innych niż 

Produkty Promocyjne, jak i nabytych poza sklepami działającymi poza marką 

Intermarche.  

15. Po przyjęciu i zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia SMS, każdy uczestnik 

otrzyma najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia, zwrotną wiadomość SMS 

z potwierdzeniem udziału w konkursie.    

16.  Każdy uczestnik może przesłać Zgłoszenie do konkursu wielokrotnie wg procedury 

przedstawionej w pkt. 11 b), z zastrzeżeniem, że za każdym razem spełnia warunki 

określone w pkt. 11 a), na jeden dowód zakupu (paragon) może przypadać tylko jedno 

zgłoszenie. 

17. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia uczestnika, którego zgłoszenie 

okaże się zwycięskie, o przesłanie w terminie 14 dni od otrzymania od Organizatora 

takiego wezwania, takiej ilości dowodów zakupu ilu dokonał zgłoszeń, z zastrzeżeniem 

treści pkt.16 zdanie drugie, pod rygorem utraty prawa do nagród w Konkursie. Za 

zgłoszenia wysłane przez tego samego uczestnika uznaje się: 

a) zgłoszenia wysłane z tego samego numeru telefonu komórkowego; 



b) zgłoszenia wysłane z różnych numerów telefonów komórkowych, które 

okażą się wysłane przez tą samą osobę podczas weryfikacji przez 

Organizatora danych osobowych laureatów Konkursu, zgodnie punktem 22 

Regulaminu.  

 

Rozstrzygnięcie Konkursu, Nagrody 
 

18. W konkursie zostaną przyznane: 

Nagrody – 2 rowery o wartości  1500 PLN każdy oraz nagroda pieniężna w wysokości 

 166,65 PLN, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na zapłatę podatku od 

Nagrody. Łączna wartość Nagrody wynosi 1666,65 PLN brutto (tysiąc sześćset 

sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) oraz 3 konsole Xbox o wartości  

1300 PLN każdy oraz nagroda pieniężna w wysokości  144,43 PLN, która zostanie 

przeznaczona przez Organizatora na zapłatę podatku od Nagrody. Łączna wartość 

Nagrody wynosi 1444,43 PLN brutto (tysiąc czterysta czterdzieści cztery złote i 

czterdzieści trzy grosze). 

19. Podstawą do przyznania nagród będą najciekawsze zgłoszenia przesłane w Okresie 

Trwania Konkursu tj.  w dniach: od 24.05.2016 r. do 06.06.2016 r. Komisja 

Konkursowa dokonuje wyboru w trakcie posiedzenia, które odbędzie się w dniu 

10.06.2016 r.. Komisja Konkursowa, o której mowa w pkt. 19, będzie oceniała 

zgłoszenia według swojego uznania, biorąc przy tym pod uwagę kryterium 

kreatywności i oryginalności Zgłoszeń.  

20. Komisja Konkursowa nie będzie oceniała: 

a) zgłoszeń, które w haśle  zawierać będą słowa/treści niecenzuralne, znieważające lub 

zniesławiające, 

b) zgłoszeń, w których hasło przekracza 160 znaków, 

c)zgłoszeń, w których hasło w treści SMS’a nie zostanie poprzedzona 

sformułowaniem „ALG.TAK.”, 

d) Zgłoszeń, w których hasła zostaną przesłane w innym języku niż polski. 

21. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. Przy czym za tego samego 

uczestnika uznaje się: 

a) zgłoszenia wysłane z tego samego numeru telefonu komórkowego, 

b) zgłoszenia wysłane z różnych numerów telefonów komórkowych, które 

podczas weryfikacji danych osobowych laureatów konkursu przez 

Organizatora zgodnie z punktami 26-28 Regulaminu, okażą się wysłane 

przez tą samą osobę.   

22. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje prawo do nagrody (dalej Laureat) o 

wygranej  zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu, z którego dokonał 

zgłoszenia. Próby kontaktu telefonicznego będą maksymalnie trzy, przy czym 

dopuszcza się trzykrotną próbę połączenia w tym samym dniu. Przez nieudaną próbę 

połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia po co najmniej 5 

sygnałach, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z 

użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 

telefoniczny). 

23. W przypadku braku możliwości bezpośredniego skontaktowania się z Laureatem, lub 

w przypadku nie spełnienia innych wymogów podanych w Regulaminie, dany 

Uczestnik traci prawo do nagrody, Komisja Konkursowa dokonuje wyboru kolejnego 

Zgłoszenia, z uwzględnieniem kryteriów z pkt 19 powyżej.   

24. W ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania telefonicznego zawiadomienia o 

wygranej, Laureat zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem poczty 



elektronicznej na adres e-mail Organizatora: kontaktkonkurs@algida.pl w tytule 

wpisując „KONKURS SMS ALGIDA ITM” następujących danych: 

a) dane osobowe Laureata:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu z 

którego wysłano zgłoszenie, oraz dokładnego adresu Urzędu Skarbowego (ulica, 

nr budynku, kod pocztowy, PESEL, miejscowość) pod który podlega Laureat, 

b) skan lub zdjęcie oryginału dowodu zakupu promocyjnego, 

c) skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 

101, poz. 926 ze zm.) przez administratora danych osobowych UNILEVER 

POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 134 oraz 

przez Level Sp. z o. o. ul. Franciszka Kajty nr 9, 31-463 Kraków   (podmiot,  

któremu administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie umowy) w celach i w zakresie związanym z organizacją i 

przeprowadzeniem konkursu Algida dla Konsumentów sklepów Intermarche, tj. w 

celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem 

nagród oraz z obowiązkiem podatkowym, ewentualnie  w celu rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, 

że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym 

prawie dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania.  

 

25. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub 

innych ingerencji w jego treść i musi dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w 

sklepie Intermarche w okresie określonym w regulaminie.  

26. Jeśli w terminie 14 dni kalendarzowych od telefonicznego zawiadomienia do 

Organizatora nie wpłyną wszystkie wymagane dokumenty lub dowód zakupu nie 

spełnia wymogów określonych w pkt. 26, to dany Laureat  traci prawo do nagrody.  

27. Laureat traci prawo do nagrody jeśli poda błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane, jak 

również w przypadku niewysłania na w/w adres e-mail wiadomości z danymi 

osobowymi, skanem dowodu zakupu promocyjnego oraz skanem oświadczenia. W 

takiej sytuacji nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi który znalazł się w gronie 

Zgłoszeń Rezerwowych, którego zgłoszenie oceniono jako najciekawsze ze Zgłoszeń 

Rezerwowych, zgodnie z pkt.19-21. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji danych Laureatów. 

29. Prawo do nagrody dla Laureata nie może być przedmiotem cesji. Nagroda nie podlega 

wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. 

30. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres przysłany mailem, o którym 

mowa w pkt.24. 

31. Ostateczne zamknięcie Konkursu przewiduje się na dzień 31.07.2016 r. Przez 

ostateczne zamknięcie rozumie się: zakończenie weryfikacji zgłoszeń, wysyłkę nagród.  

32. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 

33. Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.konkursalgidaitm.pl (gdzie podane zostaną imię oraz miejscowość zamieszkania 

Laureata) 

34. Organizator jako płatnik podatku uprawniony jest do potrącenia nagrody pieniężnej w 

wysokości 178 zł, opisanej w pkt 17 a Regulaminu, tytułem rozliczenia ryczałtowego 

podatku dochodowego od nagród, który obciąża Laureata. Kwoty stanowiące 

dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w pkt. 17 a Regulaminu nie zostaną 

wydane do rąk uczestnika, lecz zostaną przeznaczone przez Organizatora na zapłatę 

podatku od nagrody, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 

mailto:kontaktkonkurs@algida.pl


 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

35. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

będzie Unilever Polska Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 

134. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych 

Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, 

realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości podatkowej oraz rozpatrzeniem 

ewentualnych reklamacji. 

36. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, realizacji nagrody, sprawozdawczości podatkowej lub 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz ich poprawiania.  

37. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 

101 poz. 926 ze zm.). 

 

 

Postępowanie reklamacyjne 
 

38. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być zgłaszane nie później niż w 

terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia przez osobę składającą reklamację 

wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w 

terminie 1 (jednego) miesiąca od daty 31 lipca 2016r. 

39. Reklamacje powinny być zgłaszane listem poleconym na adres biura Organizatora: 

LEVEL Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 25, 31-127 Kraków z dopiskiem „KONKURS 

SMS ALGIDA ITM”. 

40. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia 

rozumianej, jako data wpłynięcia do biura Organizatora. 

41. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w 

terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane w formie listu poleconego. Wskazany tryb 

reklamacji nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń drogą sądową.  

 

Prawa Autorskie  

42. Autorem Zgłoszenia musi być Uczestnik. Uczestnik oświadcza, że Zgłoszenie, nie 

narusza praw lub dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich, prawa 

majątkowe do Zgłoszeń nie mogą być w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 

obciążone. 

43. Do przesłanej przez uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe muszą 

przysługiwać uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne 

prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnienie i 

publikowanie. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi być efektem osobistej 

twórczości uczestnika i  nie może zostać uprzednio nigdzie opublikowana.  

 



44. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji na korzystanie ze Zgłoszenia przez Organizatora w czasie trwania Konkursu 

oraz dwa miesiące po zakończeniu Konkursu w celach związanych z Konkursem z 

możliwością udzielenia dalszej sublicencji na rzecz Unilever Polska Sp. z o.o. na 

następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, 

utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci 

Internet. 

 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

45. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu 

cywilnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

Produkty w promocji: 

 

Max X-Pop 50ml  

Max Twister 80ml Orange  

Max Twister Czarna Porzeczk.80    

Big Milk Yogurt Tropical 110ml  

Big Milk Jogurt Trusk.110ml 

 

 
 

 


