
REGULAMIN KONKURSU „Daj się poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła” 

(dalej Regulamin) 

  

1. WARUNKI OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Daj się poruszyć 

Nestlé i wygraj 2 koła” (dalej Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest 4Frame spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000580422, NIP 5272701883, REGON 146913121 (dalej Organizator). 

3. Konkurs trwa od dnia 24.05.2018 r. do dnia 27.07.2018 r. (ostatni dzień wysyłki 

nagród).  

4. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 24.05.2018 r. do dnia 03.06.2018 r., możliwość 

zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od 24.05.2018 r. do 

03.06.2018 r. 

5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które 

spełnią warunki określone w Rozdziale 2 Regulaminu (dalej „Uczestnik”). Osoba, 

która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może wziąć udział w 

Konkursie jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego, przy czym w momencie 

zgłoszenia do Konkursu musi dysponować zgodami na wzięcie udziału w Konkursie 

oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych 

przedstawiciela ustawowego, wskazanymi w Rozdziale 4 ust. 7 lit. a.  

6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sieci sklepów 

Intermarche, Nestlé Polska S.A., a także członkowie ich rodzin. 

8. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby 



pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub 

kuratelą.  

9. Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronach 

www.intermarche.pl, http://www.regulaminy.4frame.com.pl/NESTLE oraz w 

siedzibie Organizatora. 

 
2.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymogi określone w Rozdziale 

1 pkt 5 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.  

2. Celem prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie należy: 

a) Dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Intermarche w okresie sprzedaży 

promocyjnej (określonym w pkt. 4 Regulaminu), jednorazowego zakupu 

dowolnych produktów spośród wymienionych w lit. b) poniżej (dalej „Produkty”) 

za kwotę minimum 20 zł w sposób umożliwiający otrzymanie paragonu fiskalnego 

lub innego dowodu zakupu (np. faktury VAT) oraz zachować dowód zakupu (dalej 

„Dowód Zakupu”); zakup winien być uwidoczniony na jednym Dowodzie Zakupu; 

jeden Dowód Zakupu upoważnia do jednego Zgłoszenia w Konkursie. Uczestnik 

może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń do Konkursu na podstawie odrębnych 

Dowodów Zakupu; 

b) Konkursem objęte są produkty żywnościowe wprowadzane do obrotu na polskim 

rynku przez spółki Nestlé Polska S. A. oraz Cereal Partners Poland Toruń-Pacific 

Sp. z o.o. następujących marek: Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Winiary, Maggi, 

Princessa, Lion, Kit Kat, Nesvita, Nestlé Cheerios,  Nestlé Chocapic,  Nestlé Cini 

Minis,  Nestlé Strawberry Minis,  Nestlé Cookie Crisp,  Nestlé Nesquik,  Nestlé 

Lion; 

c) Wysłać SMS (dalej „SMS Konkursowy”) na numer 7057 w treści wpisując 

odpowiedź na pytanie konkursowe: „Na jaką wycieczkę się wybierzesz, gdy 

wygrasz nagrodę? (dalej „Odpowiedź”); 

d) Odpowiedź musi być poprzedzona prefiksem NESTLE oraz numerem Dowodu Zakupu; 

schemat SMS-u Konkursowego: NESTLE.NrDowoduZakupu.Odpowiedź. W Konkursie 

ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego 

działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii 



komórkowej (T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY). Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,50 zł 

netto +VAT (0,62 zł brutto) niezależnie od operatora i obowiązuje dla wiadomości nie 

dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia 

polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, 

jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity 

koszt SMS będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata zostanie 

pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 

e) Odpowiedź musi być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika i nie może 

naruszać praw osób trzecich. Możliwe jest wyłącznie dodanie Odpowiedzi 

stworzonych tylko na potrzeby Konkursu. Zgłoszenie nie może zawierać przekazów 

obraźliwych ani jakichkolwiek określeń uznawanych za wulgarne, sprzecznych z 

prawem lub dobrymi obyczajami, obrażających lub naruszających prawa innych osób 

lub deprecjonujących inne osoby, firmy lub ich produkty, jak również treści 

reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów lub produktów, z wyłączeniem 

treści reklamowych dotyczących podmiotów wymienionych w Rozdziale 2 pkt. 2 lit. b 

Regulaminu lub Produktów. 

f) Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie od godz. 00:00 dnia 24.05.2018 r. 

do godz. 23:59 dnia 03.06.2018  r. Data i godzina wysłania SMS-u Konkursowego nie 

może być datą i godziną wcześniejszą, niż data i godzina zakupu Produktów 

ujawniona na Dowodzie Zakupu.  

g) Uczestnik może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże 

każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 

Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, 

do przesłania wszystkich Dowodów Zakupu. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie 

posiadał tych Dowodów Zakupu może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z 

Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie włącznie. W takim 

przypadku niewydana Nagroda zostaje wydana zgodnie z procedurą określoną w 

Rozdziale 4 pkt 6. 

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych (dalej 

„Administrator”), o których mowa w Rozdziale 4 pkt 7 lit. a lub innych danych 

osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest Nestlé Polska 



S.A. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Domaniewska 32, 02 – 672 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 

010006420. 

2. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji zostanie powierzone Organizatorowi – 

4Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000580422, NIP 5272701883, REGON 146913121. 

Administrator udostępnia dane osobowe Laureatów podmiotowi 

świadczącemu usługi kurierskie na potrzeby wydania Nagród oraz inny 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane 

dotyczą nie jest zobowiązana do podania danych osobowych, jednakże ich 

podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody, 

rozpatrzenia reklamacji.  

4. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami 

powszechnie obowiązującymi w celu:  

a) przeprowadzenia Konkursu; 

b) komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody (adres – ulica, 

numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu);  

c) rozpatrzenia reklamacji;  

d) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

a) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. a – b - 

art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);  



b) w przypadku reklamacji i realizacji obowiązku podatkowego – art. 23 ust. 1 pkt 2 

tej ustawy (przetwarzanie danych niezbędnych do zrealizowania uprawnienia lub 

spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa);  

c) w przypadku używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu – art. 172 ust. 1 

ustawy prawo telekomunikacyjne (zgoda użytkownika końcowego).  

6. Od dnia 25 maja 2015 r. podstawą przetwarzania danych osobowych będzie:  

a) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. a – b 

- art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) 

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 (Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych) (zwane dalej „RODO”);  

b) w przypadku reklamacji i realizacji obowiązku podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);  

c) w przypadku używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu – art. 172 ust. 

1 ustawy prawo telekomunikacyjne (zgoda użytkownika końcowego).  

7. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez 

następujące okresy: 

a. dane udostępniane przez Laureatów – przez okres konkursowy oraz do 

chwili wydana danych Nagród; 

b. dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu 

rozpatrzenia danej reklamacji; 

c. dane Laureatów w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie, 

negatywnej weryfikacji Zgłoszenia i związana z tym dokumentacja 

reklamacyjna – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń 

przez okres 10 lat od wydania Nagrody albo negatywnej weryfikacji 

Zgłoszenia, 

d. potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli 

podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od 



początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę. 

8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;  

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego 

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy 

albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  

9. Od dnia 25 maja 2015 r. każdej osobie, która poda swoje dane osobowe będzie 

przysługiwało prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych;  

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;  

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

d) prawo do przenoszenia danych;  

e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 

związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.  

10. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której 

dane są przetwarzane, może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do 

Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: Nestlé Polska S.A. ul. 

Domaniewska 32, 02 – 672 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - Daj się 

poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła”. 

 

4. NAGRODY I WERYFIKACJA 

1. Nagrodami w Konkursie są (dalej Nagrody): 

a) Nagroda I rzędu w postaci skutera Vespa Primavera 50 4To wartości rynkowej brutto 

13400zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1489 zł przeznaczoną na refundację 

podatku od nagrody (dalej „Nagroda I rzędu”); łączna wartość Nagrody I rzędu wynosi 

14889 zł.  

b) Nagroda II rzędu w postaci 20 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda na zakupy 

w sklepie Intermarche - łączna wartość kart wynosi  2000 zł, wraz z nagrodą pieniężną w 



wysokości 222 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (dalej „Nagroda II 

rzędu”); łączna wartość Nagrody II rzędu wynosi 2222 zł. 

c) Nagroda III rzędu w postaci roweru miejskiego marki  Goetze 28 o wartości rynkowej 

861 zł brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 96 zł przeznaczoną na refundację 

podatku od nagrody (dalej „Nagroda III rzędu”); łączna wartość Nagrody III rzędu wynosi 

957 zł. 

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część Nagrody. 

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po 

odjęciu kwoty w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody. Organizator odprowadzi 

należny podatek od Nagrody, zatem Uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy 

Nagrody. 

4. Pula dostępnych Nagród: 

a) 1 x Nagroda I rzędu, 

b) 14 x Nagroda II rzędu. 

c) 10 x Nagroda III rzędu. 

5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Organizator zastrzega, iż jedną 

Nagrodę może otrzymać wyłącznie jeden z Uczestników należących do wspólnego 

gospodarstwa domowego. Kryterium oceny przynależności do danego gospodarstwa 

domowego stanowi wspólny adres Uczestników, o którym mowa w pkt. 7 lit. a 

poniżej. 

6. Kryterium przyznania Nagród będzie swobodna ocena Zgłoszeń, pozwalająca uznać je 

za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe, dokonana zgodnie z art. 921 § 2 

Kodeksu cywilnego przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

Przyznanie Nagród dokonane będzie zgodnie z poniższą procedurą: 

a) do dnia 13.06.2018 r. zostanie stworzona przez Komisję Konkursową lista laureatów 

(dalej „Lista Laureatów”), na którą zostanie wpisanych 25 Uczestników, których 

Odpowiedzi zostały (zgodnie z przyjętymi kryteriami wskazanymi w niniejszym pkt. 6 

powyżej) najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową (dalej „Laureaci”);  

b) kolejność wpisania Uczestników na Listę Laureatów zostanie ustalona według ocen 

przyznanych przez Komisję Konkursową. Laureatowi z lokatą 1 na Liście Laureatów 

przysługiwać będzie Nagroda I rzędu, Laureatom z lokatami od 2 do 15 przysługiwać 



będzie Nagroda II rzędu, a Laureatom z lokatami od 16 do 25 przysługiwać będzie 

Nagroda III rzędu;  

c) ponadto stworzona zostanie lista rezerwowa (dalej „Lista Rezerwowa”), na którą z 

lokatami od 1 do 5 zostanie wpisanych 5 Uczestników, których odpowiedzi zostały 

najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową spośród pozostałych Odpowiedzi. 

Kolejność wpisania Uczestników na Listę Rezerwową zostanie ustalona według ocen 

przyznanych przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji, o 

której mowa w ust.  7 lit b i c poniżej, zmienia się kolejność wpisania Laureatów na 

Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy Laureaci znajdujący się na Liście 

Laureatów z lokatą poniżej zweryfikowanego negatywnie Laureata przesuwają się o 

jedną pozycję w górę na Liście Laureatów, a na wolne miejsce powstałe w wyniku tej 

zmiany przesuwa się Uczestnik pierwszy na Liście Rezerwowej. W przypadku braku 

odpowiedniej ilości Uczestników na Liście Rezerwowej Nagrody pozostaną do 

dyspozycji Organizatora. 

7. Weryfikacja prawa do Nagrody dokonana będzie zgodnie z poniższą procedurą: 

a) W ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureaci otrzymają w imieniu 

Organizatora wiadomość SMS (dalej: „SMS Informujący”) na numer, z którego 

został wysłany SMS Konkursowy, w którym zostanie powiadomiony o 

rozstrzygnięciu Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie 

w terminie 5 dni od dnia otrzymania SMS-u Informującego poprzez przesłanie 

wiadomości na adres e-mail nestle@4frame.pl. Wraz z potwierdzeniem 

uczestnictwa w Konkursie Laureat ma obowiązek przesłać: 

I. czytelny skan Dowodu Zakupu. Numer Dowodu zakupu musi być taki sam jak 

numer Dowodu Zakupu podany podczas SMS-u Konkursowego; 

II. dane Laureata niezbędne do wydania Nagrody (tj. imię, nazwisko, adres – ulica, 

numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu komórkowego bądź 

stacjonarnego należący do polskiego operatora i poprzedzony prefiksem +48). 

Podanie numeru telefonu jest konieczne do zapewnienia prawidłowego kontaktu 

kuriera z Laureatem Konkursu w celu sprawnego i prawidłowego przekazania 

Nagrody. 

III. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wydania Nagrody o 

treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w 



Warszawie moich danych osobowych dla potrzeb wydania Nagrody w Konkursie 

„Daj się poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła” zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wydania Nagrody w Konkursie, jak również że mam prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.” oraz „Zapoznałem się z 

regulaminem Konkursu „Daj się poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła” i akceptuję  jego 

treść. Zostałem/am poinformowany/a w tym Regulaminie przez Nestlé Polska S.A. 

z siedzibą w Warszawie będącego administratorem danych osobowych, o 

dobrowolności podania moich danych osobowych, o celu i podstawie prawnej 

przetwarzania moich danych osobowych, o okresie ich przechowywania, o 

kategoriach odbiorców moich danych osobowych oraz o przysługujących mi 

prawach” oraz „Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przeprowadzenia Konkursu 

"Daj się poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła", na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)”. 

IV. w przypadku Laureata nieposiadającego pełnej zdolności do czynności 

prawnych nie przesyła on zgody wymienionej w ppkt III powyżej, lecz ma 

obowiązek przesłać skany zgód udzielonych przez przedstawiciela ustawowego o 

treści: (1) „Niniejszym oświadczam, że ja (imię i nazwisko przedstawiciela 

ustawowego), legitymujący/a się dowodem osobistym nr (seria i numer dowodu) 

jestem przedstawicielem ustawowym (imię i nazwisko Uczestnika) i wyraziłem 

zgodę na wzięcie przez niego udziału w Konkursie „Daj się poruszyć Nestlé i 

wygraj 2 koła”, którego Organizatorem jest 4FRAME Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, na zasadach opisanych w 

Regulaminie Konkursu.”, o treści: (2) „Oświadczam, że jako przedstawiciel 

ustawowy wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko 

Uczestnika) przez Administratora – Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dla 

potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Daj się poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła” 

zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału (imię i nazwisko Uczestnika) w 

Konkursie. Zostałem/am poinformowany w Regulaminie przez Nestlé Polska S.A. z 



siedzibą w Warszawie będącego administratorem danych osobowych o celu i 

podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o okresie ich 

przechowywania, o kategoriach odbiorców danych osobowych oraz o 

przysługujących mi prawach, w tym że w dowolnym momencie mogę wycofać 

zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej wycofaniem.”, o treści: (3) „Jako przedstawiciel 

ustawowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora - Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu „Daj się poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła” zgodnie z 

Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału (imię i nazwisko Uczestnika) w 

Konkursie. Zostałem/am poinformowany w Regulaminie przez Nestlé Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie będącego administratorem danych osobowych o celu i 

podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o okresie ich 

przechowywania, o kategoriach odbiorców danych osobowych oraz o 

przysługujących mi prawach, w tym że w dowolnym momencie mogę wycofać 

zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej wycofaniem.” oraz o treści: (4) „Jako przedstawiciel 

ustawowy wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko 

Uczestnika) dla potrzeb wydania Nagrody w Konkursie „Daj się poruszyć Nestlé i 

wygraj 2 koła” zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że 

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału (imię i 

nazwisko Uczestnika) w Konkursie. Zostałem/am poinformowany w Regulaminie 

przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie będącego administratorem 

danych osobowych o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, 

o okresie ich przechowywania, o kategoriach odbiorców danych osobowych oraz 

o przysługujących mi prawach, w tym że w dowolnym momencie mogę wycofać 

zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej wycofaniem.”; (5) „Jako przedstawiciel ustawowy 

wyrażam zgodę na kontaktowanie się (imię i nazwisko Uczestnika) za pomocą 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przeprowadzenia Konkursu 



"Daj się poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła", na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)”. 

 

b) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie potwierdzi swojego uczestnictwa w 

Konkursie, nie prześle skanu Dowodu Zakupu, przesłany numer Dowodu Zakupu 

będzie inny niż numer Dowodu zakupu  podany w SMS-ie Konkursowym, nie 

prześle swoich danych osobowych lub nie prześle zgody zgodnie z lit. a) powyżej, 

w terminie tam wskazanym; 

c) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli podczas przekazywania danych 

osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej, wskaże Organizatorowi adres 

identyczny z adresem wskazanym uprzednio przez innego Laureata, któremu 

została przyznana Nagroda. 

8. Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora. Ponadto wszyscy Laureaci 

zostaną powiadomieni przez Organizatora o rozstrzygnięciu konkursu poprzez 

indywidualny kontakt na zasadach określonych powyżej. 

9. Wydanie Nagród nastąpi przesyłką kurierską na adres podany przez Laureata zgodnie 

z ust. 7 lit. a) powyżej w terminie do dnia 27.07.2018 r. 

 

5. REKLAMACJE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia źle wypełnione lub 

przekazane po upływie określonego w Regulaminie terminu.  

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu 

poleconego do dnia 03.08.2018 r. na adres 4Frame Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k., u. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa z dopiskiem „Daj się 

poruszyć Nestlé i wygraj 2 koła”.  

3. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, 

dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Konkursu. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu 

zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja 

Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury 

reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 



niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio 

na drodze postępowania sądowego. 

5. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg 

Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora. 

7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 


