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Regulamin Konkursu  

Łazienka CZYSTA i PACHNĄCA – Graj o bony i inne nagrody! 
w INTERMARCHE  

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Łazienka CZYSTA i PACHNĄCA –Graj o 

bony i inne nagrody!”  (zwanym dalej „Konkurs”) jest Agnieszka Lancmańska 

– Wnuk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NEXT Agnieszka 
Lancmańska – Wnuk w Warszawie (04-663), przy ul. Błękitnej 85, wpisana do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 
952-122-54-79 oraz Regon 140383320 (zwana dalej „Organizator”) działająca 
na zlecenie: 

 
S.C. Johnson Sp. z o. o.  02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, zarejestrowaną  

w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, VIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000047368, NIP: 7780111249, wysokość kapitału zakładowego 

2.600.000,00 zł (zwanym dalej „Partner”). 
 

2. Konkurs organizowany jest w celu promocji na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej produktów marki GLADE i DUCK oferowanych do sprzedaży w sieci 
sklepów INTERMARCHE. 

3. Konkurs sms przeprowadzony jest w sklepach sieci INTERMARCHE. 
4. Konkurs trwa w okresie od 02 sierpnia 2021 r. od godziny 00.01 do 29 

sierpnia 2021r. do godziny 23.59 (zwanym dalej „Okres Konkursu”).  
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
6. Konkursem objęty jest zakup dowolnych produktów marki GLADE i DUCK 

dostępnych w Okresie Konkursu w sieci sklepów INTERMARCHE na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Produkty”). Zakup Produktów 

objętych Konkursem przed lub po Okresie Konkursu nie uprawnia do wzięcia 
udziału w Konkursie. 

Informacja o Konkursie dostępna jest pod adresem siedziby Organizatora, w 

sklepach sieci INTERMARCHE. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na Stronie Konkursowej www.intermarche.pl/konkursy. 
7. Kontakt w sprawie Konkursu: e-mail: biuro@nextadv.pl. 

8. Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 

9. Regulamin Konkursu stanowi prawnie wiążący dokument regulujący 
zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. 

10.Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i odpłatne (przez 
odpłatność rozumie się zakup produktów, o których mowa § 1 ust. 6 

niniejszego Regulaminu oraz wysłanie smsa, o którym mowa w § 3 ust. 
1d  Regulaminu). 

 
§ 2  

Uczestnicy Konkursu 
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące zakupu w sklepach sieci INTERMARCHE 
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

http://www.intermarche.pl/konkursy
mailto:biuro@nextadv.pl
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowanie w organizację lub 

przeprowadzenie Konkursu, a także pracownicy Organizatora, Partnera i sieci 
sklepów INTERMARCHE (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umowy o 

pracę lub na podstawie jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego), jak również 
członkowie najbliższej rodziny w/w osób, tj. ich małżonkowie, rodzice, rodzice 

małżonków, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w nimi w 
stosunku przysposobienia.  

 

§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 

zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz w Okresie Konkursu 
spełnić łącznie następujące warunki:  
a) zapoznać się z regulaminem i dokonać w sklepie INTERMARCHE 

jednorazowego zakupu przynajmmniej 2 (dwóch) Produktów: 
- marki GLADE i DUCK, albo 

- marki GLADE, albo 
- marki DUCK, 
których zakup potwierdzony zostanie na jednym dowodzie zakupu tj. 

paragonie fiskalnym lub fakturze VAT, wystawionych przez system kasowo-
fiskalny w sklepie sieci INTERMARCHE. Dowód zakupu należy zachować.  

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na wysłaniu sms na numer 7043 z 
kreatywnym hasłem reklamowych dla produktów marki GLADE I 

DUCK poprzedzonym prefiksem DUGL. np. DUGL.Lazienkowy swiat 
kocha produkty GLADE i DUCK. -   (zwane dalej „Odpowiedź”). 

c) Odpowiedź nie może być uprzednio nigdzie publikowana.  

d) Odpowiedź nie powinna zawierać więcej niż 160 znaków łącznie ze znakami 

interpunkcyjnymi.  

2. Koszt wysłania sms z Odpowiedzią wyniesie jednorazowo 0,62 zł  brutto. 

3. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konkursie i przesłaniu odpowiedzi na 
pytanie konkursowe należy poczekać na wyniki konkursu. W zależności od 

sposobu rozliczania wiadomości sms stosowanego przez operatorów telefonii 
komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym 
celu przez Uczestnika, faktyczna długość wiadomości sms zgłoszonej do 

Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to 
wiadomości sms zawierających polskie znaki diakrytyczne. Dlatego zalecamy  

nie używania  polskich znaków. W związku z czym, przed wysłaniem Zgłoszenia, 
Uczestnik powinien upewnić się, jaką ilość znaków użył w Zgłoszeniu. 
a) Koszt wysłania wiadomości sms ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą 

kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do 

Konkursu. 

Zakup większej liczby Produktów marki DUCK i GLADE na jednym Dowodzie 

Zakupu nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu 

Zakupu. 

b) Dany dowód zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji 

ustalenia, że Uczestnik wysłał kolejne zadanie konkursowe na ten sam 

dowód zakupu, co zostanie ujawnione przez Komisję, kolejne 

Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane z Konkursu, a uwzględnione 

zostanie pierwsza przesłana Odpowiedź.  
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c) Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika 

naruszającego ww. postanowienia. 
d) W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości sms wysyłane za pomocą 

telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z 
siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, z 

możliwością identyfikacji numeru telefonu, w szczególności nie są 
uwzględniane wiadomości sms wysyłane za pomocą Internetu. Każdy 
Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę sms Premium. 

e) Jeśli uczestnik otrzyma informację sms o znalezieniu się wśród Zwycięzców 
należy przesłać niezbędne dane poniżej wskazane na adres e-mail: 

biuro@nextadv.pl w tytule maila wpisać INTERMARCHE i numer telefonu, 
Uczestnicy poproszeni zostaną o przesłanie następujących danych:  

a. imię i nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, numer telefonu, Pesel, numer paragonu fiskalnego lub 

faktury VAT, dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu. 

b. zaakceptowanie Regulaminu Konkursu, poprzez odznaczenie 

właściwego miejsca w dołączonym załączniku nr 1 do regulaminu i 

wysłanie akceptacji regulaminu na adres : biuro@nextadv.pl  

c. zaakceptowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych poprzez zaznaczenie w dołączonym załączniku nr 1 

miejsca „Wyrażam zgodę”. I przesłanie na adres Organizatora 

biuro@nextadv.pl  Treść oświadczenia: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych 

przez Administratora danych osobowych, tj. NEXT Agnieszka 

Lancmańska-Wnuk w Warszawie, przy ul. Błękitnej 85 w celach 

związanych z realizacją Konkursu, w tym otrzymaniem nagrody w 

Konkursie „ŁAZIENKA CZYSTA I PACHNĄCA –Graj o bony i inne 

nagrody! oraz w celach związanych ze sprawozdawczością finansową 

związaną z otrzymaniem nagrody w konkursie. Oświadczam, że 

zostałem/łam poinformowany/a o tym, że podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jak również o przysługujących prawach do: dostępu 

do danych, możliwości ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.” 

4. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny dowód zakupu Produktów w 
sieci sklepów INTERMARCHE w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. 

Dowód zakupu Produktów powinien być przechowywany przynajmniej do czasu, 
w którym można domagać się wydania Nagrody przyznawanej w Konkursie. 

Data zakupu Produktów na dowodzie zakupu Produktów nie może być 
późniejsza niż dzień dokonania przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w 
Konkursie.  

5. Odpowiedź musi spełniać następujące warunki: 
i. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z 

prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi; 
ii. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 

osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych 

praw własności intelektualnej. 
6. Jeden Uczestnik może dokonać więcej niż jednokrotnego zgłoszenia do udziału 

w Konkursie, pod warunkiem, że każde zgłoszenie do udziału w Konkursie 
poprzedzone będzie jednorazowym zakupem zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 3 ust. 1a. 

mailto:biuro@nextadv.pl
mailto:biuro@nextadv.pl
mailto:biuro@nextadv.pl
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7. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę 

tygodniową  i więcej niż jedną nagrodę codzienną.  
8. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie, zapewnia, 

że przesłana przez niego Odpowiedź jest wynikiem jego osobistej twórczości, co 
oznacza, że nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób 

trzecich. W przypadku gdy, Odpowiedź przesłana przez Uczestnika będzie 
naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do 
pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko 

Organizatorowi.  

 

§ 4  
Komisja Konkursowa 

W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator wraz z Partnerem powołał komisję 

konkursową (zwaną dalej „Komisja”) złożoną z przedstawicieli Organizatora i 

Partnera. 

 

§ 5.  

Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. Komisja dokona wyboru Zwycięzców nagród codziennych – za najciekawsze 

hasło dnia, w ciągu 2-ch następnych dni roboczych od zgłoszenia. Suma nagród 
przyznanych  z każdego  dnia, od daty rozpoczęcia konkursu zawsze wyniesie 2 
sztuki. 

Przykładowo: Zgłoszenia dokonane w dniu: 02.08.2021 zostaną ocenione i 
Zwycięzcy zostaną poinformowani w dniu 04.08.2021r. Zwycięzcy otrzymają  

sms z informacją o wyróżnieniu i zostaną  poproszeni o przesłanie swoich 
danych, akceptacji regulaminu i zdjęcia lub skanu dowodu zakupu na adres 
biuro@nextadv.pl  

Kolejne zgłoszenia będą oceniane j.w. z wyłączeniem sobót i niedziel, w 
przypadku wysłania zgłoszenia w  sobotę lub niedzielę, zgłoszenia z tych dni 

będą oceniane po 2-ch dniach roboczych od zgłoszenia np. zgłoszenia 
konkursowe z dnia 07.08.2021r., zostaną rozstrzygnięte a zwycięzcy 
poinformowani o wyróżnieniu 10.08.2021 r. Natomiast Uczestnicy zgłoszeń 

konkursowych z dnia 08.08.2021 r. otrzymają powiadomienie sms o przyznaniu 
wyróżnienia w dniu 11.08.2021 r.  

2. Nagrodą codzienna, która przyznawana będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 1 powyżej, to bon zakupowy do sieci INTERMARCHE o wartości 100 zł.  

3. Nagroda tygodniowa, w postaci MOP’a PAROWEGO, zostanie wybrana i 

przyznana 1 Zwycięzcy spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych w danym 
tygodniu konkursowym za najciekawsze hasło reklamujące produkty GLADE i 

DUCK - do 4 dni po zakończeniu tygodnia konkursowego, i tak:  
- od 02.08.2021 do 08.08.2021 - powiadomienie sms 12.08.2021  
- od 09.08.2021 do 15.08.2021 - powiadomienie sms  19.08.2021 

- od 16.08.2021 do 22.08.2021 - powiadomienie sms  23.08.2021 
- od 23.08.2021 do 29.08.2021 - powiadomienie sms  02.09.2021 

4. Komisja w celu rozstrzygnięcia Konkursu dokona analizy i oceny Odpowiedzi. Na 
podstawie oceny Komisja sporządzi listę Uczestników uprawnionych do nagrody 

(zwaną dalej „Lista Zwycięzców”) Komisja Konkursowa przy wyborze 

najlepszych Odpowiedzi będzie brała pod uwagę atrakcyjność i oryginalność, 
Odpowiedzi i na tej podstawie ustali rodzaj przyznawanej Nagrody w postaci 

nagrody codziennej lub nagrody tygodniowej. 

mailto:biuro@nextadv.pl
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5. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu wybranym przez Komisję 

(zwanym dalej „Zwycięzcy Konkursu”) na podstawie kryterium wskazanego 

w pkt. 7 powyżej.  

 
 

§ 6  
Nagrody 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (zwane dalej 
„Nagrody”): 
a) 4 nagrody tygodniowe  (1 nagroda w tygodniu) w postaci: Mop parowy z 

myjką ręczną YOER Clean Slide SMC01W o wartości 789 zł brutto 

(siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w 

kwocie 87,66 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych 66/100 groszy 
brutto); Łączna wartość nagród cotygodniowych wyniesie  3156,00 zł brutto 

(trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych brutto) oraz dodatkowych nagród 
o wartości 350,64 zł brutto na pokrycie podatku. 

 
b) 56 nagród codziennych (2 nagrody dziennie) w postaci: BON Na zakupy 

do INTERMARCHE – do wykorzystania do 31 grudnia 2021 roku - każdy 

o wartości 100 zł brutto (sto złotych) oraz dodatkowej nagrody 

pieniężnej w kwocie 11,11 zł (słownie: jedenaście złotych  11/100 gr 
brutto). Łączna wartość dodatkowych równorzędnych nagród wyniesie 5600 

zł brutto oraz dodatkowych nagród pieniężnych na pokrycie podatków w 
kwocie 622,16 zł brutto. 

 

 
 § 7 

Przyznanie nagród 
1. Przedstawiciel Organizatora prześle sms z informacją o przyznaniu  wyróżnienia w 

Konkursie pomiędzy godz. 09:00 a godz. 20:00 na numer telefonu, z którego został 
wysłany sms z odpowiedzią na zadane pytanie. Z prośbą o przesłanie danych oraz 

zdjęcia lub skanu dowodu zakupu na adres:biuro@nextadv.pl.  
2. W przypadku niedopełnienia przez Zwycięzcę przesłania wymaganych danych 

Organizator Konkursu podejmie 3 (trzy) próby połączenia telefonicznego z prośbą o 

dopełnienie wymogów formalnych uzyskania nagrody.   
3. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z Nagrody, prawo do Nagrody pozostaje do 

dyspozycji Organizatora.   
4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą Konkursu rozumie się 

nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 4 
długie sygnały nieprzerywane, nie odbieranie połączenia na skutek zajętej linii 
telefonicznej Zwycięzcy Konkursu (krótkie sygnały przerywane), włączenia się 

poczty głosowej, braku możliwości połączenia ze Zwycięzcą Konkursu na skutek 
wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego 

Zwycięzcy Konkursu poza zasięgiem sygnału operatora.  
5. Zwycięzca Konkursu powinien w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sms i 3 dni 

od rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, przesłać na adres e-

mail Organizatora wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu, następujące swoje dane 
umożliwiające wydanie Nagrody oraz materiały: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail (o ile jest inny, niż ten z którego została wysłana wiadomość do 

Organizatora), 
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c) adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

d) numer PESEL, 

e) skan lub zdjęcie dowód zakupu Produktów w sieci sklepów INTERMARCHE 

(paragon fiskalny lub faktura VAT). 

f) W tytule maila podać numer telefonu z którego została wysłana odpowiedź i tekst 

INTERMARCHE.  

6. Podanie danych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do 

wydania Nagrody. W przypadku niepodania kompletnych danych lub też 
nieprzesłanie skanu lub zdjęć dowodu zakupu Produktów w sieci sklepów 
INTERMARCHE Zwycięzca Konkursu traci prawa do Nagrody, która pozostaje do 

dyspozycji Organizatora. 
7. Nagrody do poszczególnych Zwycięzców Konkursu zostaną wysłane na koszt 

Organizatora za pośrednictwem kuriera na podany przez Zwycięzcę Konkursu 
adres, w terminie do 20 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 5 
powyżej.  

8. Warunkiem niezbędnym do odebrania przez Zwycięzcę Konkursu przyznanej 
Nagrody jest własnoręczne podpisanie, w obecności kuriera doręczającego 

przesyłkę lub w siedzibie Organizatora, prawidłowo wypełnionego protokołu odbioru 
Nagrody. Wzory protokołów odbioru Nagród stanowią załącznik do niniejszego 
Regulaminu. W przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru Nagrody przez 

Zwycięzcę Konkursu, Nagroda nie zostanie wydana i pozostaje do dyspozycji 
Organizatora. 

9. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu przesyłki z Nagrodą, po 
dwukrotnym awizowaniu, Zwycięzca Konkursu może odebrać Nagrodę pod adresem 
siedziby Organizatora, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. 

Organizator w celu weryfikacji podstaw do przyznania Nagrody, może żądać od 
Zwycięzcy Konkursu, przed wysyłką Nagród, przesłania na swój adres oryginałów 

dowodów zakupu Produktów.  
10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do przyznanej Nagrody w przypadku 

nieodebrania jej w terminie 60 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nieodebrane 
Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.   

11. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby 

trzeciej. 
12. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na 

jej równowartość pieniężną. 
13. Zwycięzca Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się 

prawa do Nagrody, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego 

oświadczenie w tym zakresie. 
14. Sytuacje, w których Nagrody nie zostaną wydane w Konkursie i pozostają do 

dyspozycji Organizatora: 
a) zgłosi się mniejsza liczba Uczestników niż przewidziana liczba Nagród 
b) Uczestnicy biorący udział w Konkursie nie spełnią warunków  

c) potencjalny Zwycięzca, który został powiadomiony sms-em i  telefonicznie o 
wygranej nie spełni warunków Regulaminu § 7 ust. 4 pkt. d, e. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 
Uczestnik przesyłając Odpowiedź oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa 
własności intelektualnej, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie w 

nieograniczonym zakresie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, 
rozpowszechnianie i publikowanie Odpowiedzi oraz Odpowiedź nie narusza autorskich 

praw bądź innych praw lub dóbr prawnie chronionych osób trzecich, zaś Odpowiedź 
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jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie 

opublikowana. 
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§ 9  

Podatek od nagród 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r, poz.361 ze zm.) Zwycięzca Konkursu 
zobowiązany jest do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu 

wygranej nagrody, jeśli wartość nagrody przekracza limity wskazane w powyższej 
ustawie. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych 

dokona potrącenia kwoty podatku dochodowego podlegającej wpłacie do Urzędu 
Skarbowego z dodatkowej nagrody pieniężnej przypisanej do Nagrody.  

 

 
§ 10 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych w Konkursie, w rozumieniu 

art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z 

dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Organizator. 

2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą 

wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

3. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Partnerowi w 

zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu.  

4. Organizator informuje o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do zebranych danych 

osobowych, a także o prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych 
osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych na 

warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

5. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Konkursie i tym samym wycofać 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu powinien wysłać stosowną 
informacji na adres Organizatora. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w 
związku z koniecznością identyfikacji Uczestników Konkursu w celu wręczenia 

Nagrody i korespondencji związanej z Konkursem wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym odebrania Nagrody w 

Konkursie. 

7. Zbiór danych osobowych sporządzony w związku z przeprowadzeniem Konkursu ma 

charakter doraźny w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i zostanie 
usunięty po zakończeniu Konkursu. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem w 
szczególności: w celu wręczenia Nagród, w związku z zamieszczeniem listy 

Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej, w celu prowadzenia dokumentacji 
podatkowej oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania 

reklamacyjnego.  
 

 

§ 11  
Postępowanie reklamacyjne 

1. Organizator informuje o możliwości składania reklamacji co do sposobu 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Złożenie reklamacji dopuszczalne jest jedynie w formie pisemnej skierowanej na 

adres Organizatora, nadanej pocztowym listem poleconym, w ciągu 7 dni od daty 
ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji 

decyduje data stempla pocztowego.  
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3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika 

składającego reklamację oraz przyczynę reklamacji. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej 
otrzymania.  

5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej przesłanej 

listem, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację w terminie 14 
dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Reklamacje niezawierające danych adresowych składającego reklamację nie będą 

rozpatrywane. 

 
 

§ 12  
Informacje dodatkowe 

1. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Konkursu posługiwać się 
podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje 

własne. 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. 
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Załącznik nr. 1 
do Regulaminu konkursu „Łazienka CZYSTA i PACHNĄCA -  Graj o bony i inne nagrody!” w 

sklepach sieci INTERMARCHE w dniach od 02.08.2021 do 29.08.2021 

Oświadczenie dla Zwycięzcy nagrody codziennej / tygodniowej*  

w konkursie  ”ŁAZIENKA CZYSTA i PACHNĄCA Graj o bony i inne nagrody!”  

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Dane osobowe i adresowe Laureata: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Laureata:  

………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL (w przypadku braku PESEL proszę wpisać adres zamieszkania, datę urodzenia  

i obywatelstwo): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NEXT Agnieszka Lancmańska Wnuk,  

w Warszawie (04-663Warszawa) przy ul. Błękitnej 85, moich danych osobowych, podanych 

przeze mnie w niniejszym oświadczeniu zwycięzcy nagrody, w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu sms Łazienka CZYSTA I PACHNĄCA Graj o bony i inne nagrody!” 

w szczególności w celu weryfikacji, wydania i doręczenia mi nagrody w konkursie sms.  

Data………………………………………  

Własnoręczny podpis ……………………………………………………………… 

Ja, niżej podpisany(-a) niniejszym oświadczam, że: 

❑ 1) Zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu i postanowienia bez zastrzeżeń.  

❑ 2) Zapoznałem (-am) się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych w konkursie sms przez NEXT Agnieszka Lancmańska Wnuk z siedzibą w Warszawie 

(04-663) przy ul.Błękitnej 85, zawartym w Regulaminie konkursu  [Dane Osobowe]. 

❑ 3) Ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny nie należymy do grona osób 

wykluczonych z udziału w konkursie sms wymienionych w & 2 pkt. 2 Regulaminu. 

❑ 4) W chwili dokonywania zgłoszenia do konkursu sms byłem (-am) pełnoletnią osobą 

fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która wzięła udział w konkursie, jako konsument w 

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

Data……………………………………  

Własnoręczny podpis ……………………………………………………………… 

 


