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Regulamin Konkursu Promocyjnego 
„Wygraj ze smakiem” 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie „Wygraj ze smakiem”, zwanego dalej 
„Konkursem” jest „JET ” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-858),  ul. gen. K.S. Rudnickiego 
1/U2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 178634, kapitał zakładowy w wysokości 55 500,00 zł (dalej określany jako „JET” lub 
„Organizator”), który działa na zlecenie PROFI S.A., z siedzibą w Grabowie nad Prosną (63-520) , 
ul. Kolejowa 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000885977, NIP 5252658055, Regon 364374804, kapitał 
zakładowy w wysokości 100 000,00 zł  (dalej „Profi”)– zwanych dalej łącznie „Zleceniodawcą”. 

 
2. Konkurs prowadzony jest w sieci ITM Polska sp. z o.o., znajdujących się na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz sklepów, objętych Konkursem (dalej „Sklep Intermarche”), 
znajduje się na stronie www.intermarche.pl .  
 
3. Konkurs trwa od dnia 30.06.2022 roku do dnia 13.07.2022 roku (dalej: „czas trwania 
sprzedaży”).  
 
4. Produktami, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są gotowe zupy marki 
JemyJemy (dalej „Produkty promocyjne”). Lista Produktów promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 
do Regulaminu.  
 
5. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia 
łącznie następujące przesłanki:  

a) jest pełnoletnia; 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) posiada numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GMS 

operatorów telefonii komórkowej w Polsce; 
d) dokona zakupu 3 Produktów promocyjnych w czasie trwania Konkursu, potwierdzonych 

dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury konsumenckiej, wystawionej dla osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 

e) dokona prawidłowego zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie; 
zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 
 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, a także 
pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. 
Organizator oraz Zleceniodawca zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) 
pobierania pisemnych oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących spełnienia przez nich 
tego warunku. Przez pracowników należy w Regulaminie rozumieć osoby wykonujące pracę na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym także na podstawie umowy cywilnoprawnej.  
W konkursie nie mogą również brać udziału również członkowie rodzin pracowników Organizatora 
i Zleceniodawcy. Za członków rodzin uznaje się małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, zięcia, synową, rodzeństwo i teściów. 
 



2 

 

 

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  
 
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
 
9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani 
żadną inną formą gry losowej, której wynik zależy od przypadku, w rozumieniu ustawy dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).  
 

 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 
10. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:  
 

a) w dniach od 30.06.2022 do 13.07.2022 roku dokonać jednoczesnego zakupu  
3 wybranych przez siebie produktów spośród Produktów promocyjnych; 

b) dokonać w dniach od 30.06.2022 do 13.07.2022 roku prawidłowego zgłoszenia 
udziału w Konkursie, w rozumieniu pkt. 13 – 16 Regulaminu;  

c) zachować oryginał dowodu zakupu Produktów promocyjnych (paragon lub fakturę 
konsumencką) do dnia wydania nagrody w celu przedstawienia go Organizatorowi (dalej: 
„dowód zakupu”).  

 
11. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Uczestnika rozwinięcia zdania (dalej zwane 

„hasłem reklamowym” lub "utworem"), rozpoczynającego się od słów „Lubię zupy 
JemyJemy, bo ….” i przesłanie go w ramach zgłoszenia konkursowego do Organizatora, 
na zasadach określonych w pkt 13 i 14 poniżej.  
Spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa 
wyłoni: 
 

 2 najlepsze hasła reklamowe; 
 30 bardzo dobrych haseł reklamowych;  
 50 dobrych haseł reklamowych.  

 
Uczestnik, którego hasło zostało zakwalifikowane jako najlepsze hasło reklamowe, bardzo dobre 
hasło reklamowe lub jako dobre hasło reklamowe, nabędzie prawo do odbioru nagrody, o której 
mowa w pkt 22 Regulaminu. 
 
12. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych 

zgłoszeń konkursowych będących hasłem reklamowym pozwalającym uznać je za ciekawe, 
pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe. Ocena przeprowadzana przez Komisję Konkursową 
jest subiektywna, a Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie, którego przedmiotem byłoby 
kwestionowanie wyników oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową, co oznacza że 
Uczestnik nie może twierdzić, że Komisja Konkursowa winna wybrać inne hasło reklamowe w 
oparciu o wyżej wskazane kryteria. Uczestnik ma prawo zgłaszać roszczenia oparte na 
naruszeniu Regulaminu lub naruszeniu przepisów prawa. 
 

13. Prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje się poprzez spełnienie wszystkich 
warunków określonych w Regulaminie, w tym poprzez wysłanie SMS-a na numer 4802 o treści: 
JEMYJEMY z numerem paragonu (lub faktury konsumenckiej), potwierdzającego zakup 3 
Produktów promocyjnych marki JEMYJEMY wymienionych w punkcie 4 Regulaminu oraz 
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uzupełnionym hasłem, rozpoczynającym się od słów: „Lubię zupy JEMYJEMY, bo ….” (dalej 
zwane „hasłem reklamowym” lub "utworem"). Każde zgłoszenie biorące udział w Konkursie musi 
być potwierdzone na odrębnym paragonie lub fakturze konsumenckiej.  

 
14. SMS powinien być w formacie:  
JEMYJEMY.numer paragonu/faktury konsumenckiej.dokończenie zdania 
 
 
15. Treść hasła reklamowego, stanowiącego część zgłoszenia konkursowego musi być autorską 
propozycją Uczestnika Konkursu, nie może zawierać wulgaryzmów, ani treści nawołujących do 
nienawiści lub przemocy jak również naruszać praw i uczuć innych osób.  
 
16. Zgłoszenia SMS w Konkursie należy dokonać na numer 4802 w terminie od dnia 
30.06.2022 roku od godz. 00.00.00 do dnia 13.07.2022 roku, do godz. 23:59:59. 
Rejestracja zgłoszeń odbywa się w systemie informatycznym Organizatora.  
 
17. Data wysłania SMS-a nie może być datą wcześniejszą, niż data zakupu Produktów 
promocyjnych, ujawniona na paragonie lub fakturze konsumenckiej.  
 
18. Koszt przesłania 1-go SMS-a jest zgodny z taryfami danego operatora. Opłata zostanie 
pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie spełniać warunki 
określone w pkt. 12 - 16 Regulaminu. Każdy 1 SMS zawiera maksymalnie 160 znaków. W 
przypadku wysłania SMS-a zgłoszeniowego zawierającego więcej niż 160 znaków, opłata 
operatora będzie naliczona za każdego SMS-a, zgodnie z taryfą operatora, a zgłoszenie 
konkursowe zostanie potraktowane jako jedno.  
 
19. Odebranie zgłoszenia konkursowego zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym na koszt 
Organizatora. Potwierdzenie zostanie wysłane na numer telefonu, z którego otrzymano 
zgłoszenie konkursowe Uczestnika.  
 
20. Prawidłowe zgłoszenia konkursowe Uczestników będą rejestrowane w elektronicznej bazie 
danych, zawierającej numer telefonu, z którego wysłano zgłoszenie, numer paragonu (lub 
numer faktury) oraz hasło reklamowe podane w SMS-ie. 
 
21. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie brać udział w Konkursie pod warunkiem dokonania 
prawidłowych zgłoszeń zgodnie z warunkami Regulaminu. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia 
konkursowego z jednego lub różnych numerów telefonicznych, na podstawie jednego dowodu 
zakupu i numeru identyfikacyjnego lub też przesłanie wielokrotnie tego samego hasła, przez 
tego samego Uczestnika lub przez kilku Uczestników, będzie traktowane jako duplikat i zostanie 
usunięte z elektronicznej bazy danych. W bazie danych pozostanie pierwsze, prawidłowo 
dokonane zgłoszenie.  
 
 
 

NAGRODY 
 

22. W Konkursie przewidziano 82 nagrody: 
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- nagroda główna – 2 zestawy garnków ZWIGER Visionary o wartości 750 zł brutto 

(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w 

wysokości 83,00 zł przeznaczoną na zapłatę podatku zryczałtowanego od wygranej w 

Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

-nagrody II stopnia- 30 zestawów sztućców ZWIEGER Trinity 24 el. o wartości 260,00 zł 

brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100), wraz z dodatkową nagrodą 

pieniężną w wysokości 29 zł przeznaczoną na zapłatę podatku zryczałtowanego od 

wygranej w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

-nagrody III stopnia- 50 plecaków firmy F4 o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto 

złotych 00/100), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną  

w wysokości 11,00 zł przeznaczoną na zapłatę podatku zryczałtowanego od wygranej  

w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

 
Łączna wartość puli nagród przewidzianych w Konkursie wynosi 15 886,00 zł (piętnaście 
tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto. 
 
23. Jeden Uczestnik konkursu w trakcie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę 
danego rodzaju, niezależnie od ilości nadesłanych zgłoszeń konkursowych, zarejestrowanych w 
elektronicznej bazie danych. Ocena hasła nadesłanego przez Uczestnika następuje jedynie raz, 
po zakończeniu trwania konkursu. 
 
24. Zleceniodawca konkursu potrąci z nagrody pieniężnej należny podatek dochodowy od 
wygranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
 
25. Nagrody, o których mowa w pkt. 22 powyżej nie podlegają wymianie na ekwiwalenty 
pieniężne ani inne nagrody rzeczowe. Prawo do nagród nie może też być przenoszone na osoby 
trzecie i przysługuje jedynie Uczestnikowi, któremu została przyznana. 
 
 
 
 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU 
 
26. Do 29.06.2022 roku Organizator powoła, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, wewnętrzną 
komisję konkursową, której zadaniem będzie przeprowadzenie Konkursu oraz nadzór nad jego 
prawidłowym przebiegiem (dalej „Komisja Konkursowa”).  
 
27. W skład Komisji Konkursowa wejdzie:  
 
 a) dwóch przedstawicieli Zleceniodawcy,  
 b) jeden przedstawiciel Organizatora.  
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28. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało w szczególności:  
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;  
b) rozstrzygniecie Konkursu i wyłonienie laureatów nagród w Konkursie oraz zabezpieczenie 
zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności 
przeprowadzonych czynności;  
c)  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranego zgłoszenia oraz danych laureata;  
d) udział w czynnościach wydawania i odbioru nagród, sprawdzenie posiadanych uprawnień do 
odbioru nagród przez laureatów.  
e) rozpatrywanie reklamacji.  
 
29. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przebiegu Konkursu.  
 

PRZYZNANIE NAGRÓD 
 

30. Rozstrzygniecie Konkursu, wyłonienie laureatów nagród w Konkursie oraz przyznanie 
wszystkich nagród, nastąpi w dniu 15.07.2022 w Warszawie, w biurze Organizatora w 
Warszawie przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2  przez Komisję, w oparciu o kryteria określone w 
punkcie 12 Regulaminu.  
 
 

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU 
 
31. Powiadomienie laureatów o wynikach Konkursu oraz weryfikacja prawa do nagrody będzie 
odbywać się w następujący sposób:  
 
 Do Uczestników, którzy zostali laureatami Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie wysłany SMS informujący o wygranej i o przyznanej 
nagrodzie. W SMS-ie tym Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie do Organizatora 
wszystkich wskazanych poniżej dokumentów i danych:  

a) kserokopii paragonu lub faktury konsumenckiej  o numerze zgodnym z numerem 
paragonu lub faktury przesłanej w SMS-ie, w celu weryfikacji prawa do nagrody.  

b) następujących danych osobowych: numeru telefonu komórkowego, z którego dokonano 
nagrodzonego zgłoszenia, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (bądź adresu 
korespondencyjnego), na który nagroda ma zostać przesłana; 

c)  podpisanego oświadczenia o treści określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
Dokumenty, o których mowa w pdpk. a)-c) powyżej należy wysłać na adres: „ JET ” Sp. z o.o. 
ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2 01-858 Warszawa”, z dopiskiem „Konkurs JEmyJemy”, nie 
później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania SMS’a informującego o przyznaniu 
nagrody (decyduje data stempla pocztowego- do 10.08.2022). 
W przypadku braku łącznego spełnienia warunków, wskazanych powyżej Uczestnik,  traci prawo 
do nagrody głównej i nagrody dodatkowej.  
 
32.Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o wygranej w dniu wysłania SMS-a 
informującego o wygranej i o przyznanej nagrodzie, zgodnie z punktem 31 Regulaminu. 
  
33. Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych, o których mowa w punkcie 31 Regulaminu, Uczestnik 
nie wyśle dokumentów i danych wskazanych w punkcie 31 a - c)  Regulaminu Uczestnik traci 
prawo do nagrody.  
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34. Uczestnik – laureat Konkursu traci prawo do nagrody również w następujących przypadkach:  

a) w przypadku przesłania kserokopii paragonu lub faktury konsumenckiej o innym numerze 
niż w przesłanym zgłoszeniu konkursowym; 

b) w przypadku przesłania kserokopii paragonu lub faktury konsumenckiej, na której nie 
jest widoczny jej numer identyfikacyjny lub też numer ten jest nieczytelny; 

c) w przypadku nieokazania właściwie oznaczonego paragonu lub faktury konsumenckiej na 
prośbę Organizatora; 

d) w przypadku wskazania innego numeru telefonu, niż tego z którego dokonano 
nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, 

e) w przypadku przesłania dowodu zakupu podrobionego lub przerobionego; 
f) naruszenia zasad określonych w pkt. 15 niniejszego Regulaminu. 

 
35. W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do nagród, nagrody zostaną przekazane 
laureatom przesyłką kurierską w terminie do 31.08.2022r.  
 
36. Nagrody, do których laureaci utracili prawo, stosownie do pkt. 33 oraz pkt. 34 Regulaminu 
pozostają własnością Zleceniodawcy Konkursu.  
 
 

REKLAMACJE 
 

37. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do 
dnia 15.09.2022 r. włącznie (decyduje data nadania reklamacji widniejąca na stemplu 
pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację). 
  
38. Reklamacje należy zgłaszać na adres biura Organizatora na adres: „JET” Sp. z o.o. ul. gen. 
K.S. Rudnickiego 1 /U2, 01-858 Warszawa”, z dopiskiem na kopercie „Konkurs JemyJemy”. W 
reklamacji należy wskazać adres do doręczeń.  
 
39. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania 
przez Organizatora Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień 
Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na 
adres podany w reklamacji w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania ich przez 
Organizatora.  
 
40. Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna w ramach postępowania 
reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.  
 
 

DANE OSOBOWE 
 
41. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest niezależnie: 
a)  Organizator – „JET” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 
1/U2, 01-858 Warszawa. Z Organizatorem można skontaktować się pisząc na adres siedziby 
spółki, lub za pośrednictwem adresu email konkursy@jet.com.pl.   

mailto:konkursy@jet.com.pl
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b) Zleceniodawca – „PROFI” S.A., z siedzibą w Grabowie nad Prosną 63-520, ul. Kolejowa 3. 
Ze Zleceniodawcą można skontaktować się, pisząc na adres siedziby spółki, lub za 
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://profi.pl/ w zakładce 
„kontakt”. Zleceniodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  
kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych pod adresem odo@profi.pl.  
 
42. Dane osobowe laureata nagrody (numer telefonu komórkowego, z którego dokonano 
zgłoszenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adresu korespondencyjnego na który ma być 
przesłana nagroda, numer dowodu osobistego lub PESEL) pozyskane w związku z Konkursem 
będą przetwarzane przez: 
 

a) Organizatora w celach: (i) udziału w Konkursie, w tym ustalenia prawa do nagrody 
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), (ii) marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) wysyłania wiadomości SMS związanych z Konkursem 
zawierających informacje określone w punktach 19 i 32 niniejszego Regulaminu 
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) (iv) wydania Nagrody – dane Zwycięzcy będą przetwarzane w celu dokonywania 
rozliczeń księgowo-podatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz (v) ustalania i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 
b) Zleceniodawcę w celach: (i) organizacji Konkursu (podstawa prawna: prawnie 

uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) publikowania 
informacji o laureatach oraz ich prac konkursowych (haseł reklamowych) na stronach 
internetowych Zleceniodawcy oraz w mediach w celach promocji produktów 
Zleceniodawcy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), (iii) ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa 
prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz (iv) 
wydania Nagrody – dane Zwycięzcy będą przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń 
księgowo-podatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
(podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 
6 ust. 1 lit. c RODO). 

 
43. Dane osobowe w stosownych przypadkach będą przekazywane przez Organizatora lub 
Zleceniodawcę do przetwarzania podmiotom zaangażowanym w proces przeprowadzenia 
konkursu, tj. operatorom bramki sms, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 
technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone będą dane osobowe 
Uczestników, podmiotom realizującym wydanie nagrody – operatorom 
pocztowym/przewoźnikom/kurierom, a także podmiotom obsługującym Organizatora i 
Zleceniodawcę prawnie lub księgowo. 
 
 
44. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
Konkursu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników. Ponadto, dane 

https://profi.pl/
mailto:odo@profi.pl
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Uczestnika, który uzyskał prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany 
przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem Nagrody przyznanej w Konkursie. 
 
45. Dane Uczestników będą przechowywane  do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 
Uczestników związanych z uczestnictwem w Konkursie. Ponadto dane laureatów Konkursu będą 
przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa podatkowego i bilansowego w zakresie 
realizowania obowiązków płatnika. 
 
 
46. Każdemu z Uczestników Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji 
uzasadnionych interesów administratora danych o których mowa w pkt. 43 a) i b) Regulaminu. 
Uczestnik ma prawo także wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez 
Organizatora lub Zleceniodawcę narusza jego prawa. 
 
47. Profi działając jako współadministrator danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarza 
ich dane z poszanowaniem zasad ogólnych rozporządzenia o ochronie danych. 
Współadministrator ustalili co następuje: 
 

a) jest odpowiedzialny za zapewnienie Uczestnikom realizacji ich praw, wynikających z 
RODO, stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu 
zapewnienia integralności, poufności i dostępności Twoich danych osobowych, 
powierzanie przetwarzania Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym; 
obsługę prób naruszeń oraz naruszeń ochrony danych; 

b) Profi jest odpowiedzialne za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą, 
informacji zgodnie z art. 13 RODO, zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych o 
naruszeniu ochrony danych;  

c) Uczestnicy niezależnie  od powyższych ustaleń mogą wykonywać swoje prawa wobec 
Współadministratora z osobna; 

d) Współadministrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
skontaktować pod adresem e-mail: odo@profi.pl lub pisemnie na adres siedziby 
współadministratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 
 
 

Postanowienia końcowe 

48. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.intermarche.pl i w Dziale 
Obsługi Klienta sklepów Intermarche  oraz na stronie www.konkursy.profi.pl. 
 
49. Wszelkie wątpliwości związane z Konkursem Promocyjnym oraz jego przebiegiem, Uczestnicy 
mogą zgłaszać pod adres: konkursy@jet.com.pl. 
 

mailto:odo@profi.pl
http://www.konkursy.profi.pl/
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50. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy polski 
sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
 
51. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w 
szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 
52. Organizator nie będzie nagrywać ani w inny sposób rejestrować rozmów telefonicznych z 
Uczestnikami.  
53. Załączniki stanowią integralna część niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
ZLECENIODAWCA        ORGANIZATOR 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Promocyjnego „Wygraj ze smakiem” 
Lista produktów biorących udział w Konkursie: 
 

Lp. Nazwa produktu Marka Kod EAN 

1 ZUPA FASOLOWA Z KIELB.WP 450G JemyJemy 5901696011910 

2 ZUPA KRUPNIK Z MIESEM WP 450G JemyJemy 5901696011996 

3 ZUPA JARZYN.Z MIES.WIEPRZ.450G JemyJemy 5901696011880 

4 ZUPA KAPUSN.Z MIES.WIEPRZ.450G JemyJemy 5901696012047 

5 ZUPA GROCHOWA Z KIEL.WIEP.450G JemyJemy 5901696011859 

6 ZUPA OGORKOWA Z MIES.WIEP.450G JemyJemy 5901696011934 

7 ZUPA ZUREK Z KIELB.WIEP.450G JemyJemy 5901696011958 

8 ZUPA POMIDOR.Z KURCZ.RYZ.450G JemyJemy 5901696011897 

9 ZUPA ROSOL RYZ/KURCZ.450G JemyJemy 5901696011903 

10 ZUPA TAJSKA 400 g JemyJemy 5901696012221 

11 ZUPA INDYJSKA 400 g JemyJemy 5901696012245 

12 ZUPA MINESTRONE 400 g JemyJemy 5901696012146 

13 ZUPA WĘGIERSKA GULASZOWA 400 g JemyJemy 5901696012214 

14 ZUPA KREM Z DYNI 375G JemyJemy 5901696012450 

15 ZUPA KREM Z PIECZAREK 375G JemyJemy 5901696012467 

16 ZUPA KREM Z POMIDORÓW 375G JemyJemy 5901696012474 

17 ZUPA KREM Z ZIELONEGO GROSZKU 375G JemyJemy 5901696012481 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Promocyjnego  
„Wygraj ze smakiem”  
 

 
............................... dnia …………….2022 r.  

 
 

Oświadczenie* 
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................  

potwierdzam, iż jestem uprawniony do odbioru  
1. Garnki ZWIGER Visionary o wartości 750 PLN.  
2. Dodatkowej Nagrody pieniężnej w wysokości 83 PLN, przeznaczonej na zapłatę podatku 
zryczałtowanego od wygranej w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego.  
 
 
Upoważniam Zleceniodawcę Konkursu (PROFI S.A.) do potrącenia z nagrody pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego 
od nagród wygranych w konkursie „Wygraj ze smakiem” i odprowadzenia jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz 
wyrażam zgodę na publikację odpowiedzi na hasło konkursowe w zakresie materiałów drukowanych oraz telewizji i radia celem 
informacji o wynikach Konkursu oraz do celów marketingowych firmy PROFI S.A. Na mocy art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r , nr 80, poz. 350 z późn. zm.)  nagrodzony jest zobowiązany do 
wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego płatnikowi. Płatnik na tej podstawie odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. 
Nagrodzony nie zamieszcza informacji o wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.  
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Podpis laureata       Podpis Przedstawiciela Organizatora 
  
___________________________     _____________________________  

 

 
 
Numer telefonu z którego wysłano zgłoszenie: ……………………………………. 
 
Dane teleadresowe do wysyłki nagrody: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny :……………………………………………………………………………………….. 
(ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miasto) 

 
Telefon kontaktowy (dla kuriera) : ………………………………………………………………………….. 

         Podpis laureata   
 
  
         …………………………………… 
 
Prosimy o niezwłoczne odesłanie dokumentu na następujący adres:  
Magdalena Chudzik  
„ JET” Sp. z o.o. ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U1, 01-858 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Profi”. 

............................... dnia …………….2022 r.  

 
 

Oświadczenie* 
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................  

potwierdzam, iż jestem uprawniony do odbioru  
1. Nagrody o w postaci sztućców firmy ZWIEGER Trinity 24 el. o wartości 260 PLN.  
2. Dodatkowej Nagrody pieniężnej w wysokości 29 PLN, przeznaczonej na zapłatę podatku 
zryczałtowanego od wygranej w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego.  
 
 
Upoważniam Zleceniodawcę Konkursu (PROFI S.A.) do potrącenia z nagrody pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego 
od nagród wygranych w konkursie „Wygraj ze smakiem” i odprowadzenia jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz 
wyrażam zgodę na publikację odpowiedzi na hasło konkursowe w zakresie materiałów drukowanych oraz telewizji i radia celem 
informacji o wynikach Konkursu oraz do celów marketingowych firmy PROFI S.A. Na mocy art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r , nr 80, poz. 350 z późn. zm.)  nagrodzony jest zobowiązany do 
wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego płatnikowi. Płatnik na tej podstawie odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. 
Nagrodzony nie zamieszcza informacji o wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.  
 

Podpis laureata       Podpis Przedstawiciela Organizatora 
  
___________________________     _____________________________  
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Numer telefonu z którego wysłano zgłoszenie: ……………………………………. 
 
Dane teleadresowe do wysyłki nagrody: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny :……………………………………………………………………………………….. 
(ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miasto) 

 
Telefon kontaktowy (dla kuriera) : ………………………………………………………………………….. 

         Podpis laureata 
 
  
         …………………………………… 
 
Prosimy o niezwłoczne odesłanie dokumentu na następujący adres:  
Magdalena Chudzik  
„ JET” Sp. z o.o. ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U1, 01-858 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Profi”. 
 
 
 
 

............................... dnia … ………….2022 r.  

 
 
 

Oświadczenie* 
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................  

potwierdzam, iż jestem uprawniony do odbioru  
1. Nagrody o w postaci plecaka firmy 4F o wartości 100 PLN.  
2. Dodatkowej Nagrody pieniężnej w wysokości 11,00 PLN, przeznaczonej na zapłatę podatku 
zryczałtowanego od wygranej w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego.  
 
 
Upoważniam Zleceniodawcę Konkursu (PROFI S.A.) do potrącenia z nagrody pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego 
od nagród wygranych w konkursie „Wygraj ze smakiem” i odprowadzenia jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz 
wyrażam zgodę na publikację odpowiedzi na hasło konkursowe w zakresie materiałów drukowanych oraz telewizji i radia celem 
informacji o wynikach Konkursu oraz do celów marketingowych firmy PROFI S.A. Na mocy art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r , nr 80, poz. 350 z późn. zm.)  nagrodzony jest zobowiązany do 
wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego płatnikowi. Płatnik na tej podstawie odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. 
Nagrodzony nie zamieszcza informacji o wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.  
 

Podpis laureata       Podpis Przedstawiciela Organizatora  
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___________________________     _____________________________  

 

 
 
Numer telefonu z którego wysłano zgłoszenie: ……………………………………. 
 
Dane teleadresowe do wysyłki nagrody: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny :……………………………………………………………………………………….. 
(ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miasto) 

 
Telefon kontaktowy (dla kuriera) : ………………………………………………………………………….. 

         Podpis laureata  
 
   
         …………………………………… 
 
 
Prosimy o niezwłoczne odesłanie dokumentu na następujący adres:  
Magdalena Chudzik  
„ JET” Sp. z o.o. ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U1, 01-858 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Profi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


