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REGULAMIN KONKURSU „JEDEN SOS DZIESIĄTKI NAGRÓD TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI” 

(dalej: Regulamin) 

PODSTAWOWE ZASADY 
A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy zrealizują warunek zakupowy i prześlą najciekawsze, 

najbardziej kreatywne i nowatorskie odpowiedzi na zadanie: „Jakie kulinarne możliwości 
otworzyły przed Tobą sosy KIKKOMAN®?” 

B. Konkurs organizowany jest w dniach od 26 września 2022 r. do 20 listopada 2022 r. – jest to okres, 
w którym należy zakupić produkty promocyjne oraz przesłać zgłoszenie do konkursu. 

C. Aby wziąć udział w konkursie należy zakupić 1 dowolny produkt marki „KIKKOMAN®” oraz 
zachować paragon, a następnie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
www.konkurskikkoman.pl udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jakie kulinarne możliwości otworzyły 
przed Tobą sosy KIKKOMAN®?”. 

D. Organizatorem konkursu jest agencja Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale 
zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator). 

E. Konkurs przeprowadzany jest na zlecenie spółki „Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(03-308) przy ul. Batalionu Platerówek 3 (dalej: Develey). 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu „JEDEN SOS DZIESIĄTKI NAGRÓD 
TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, 
specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne, jak również 
zasady przetwarzania danych  osobowych w związku z organizacją Konkursu. 

1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ 

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych mieszkających w Polsce, 
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonują zakupu produktów 
objętych Konkursem w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 
zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnicy).  

1.1. W Konkursie premiowany jest zakup wszystkich produktów marki „KIKKOMAN®”, z 
wyłączeniem produktów w opakowaniach poniżej 15 ml. (dalej: Produkty promocyjne). 

1.2. Konkurs przeprowadzany jest w sklepach stacjonarnych oraz niestacjonarnych znajdujących się 
w Polsce, które posiadają w swojej aktualnej ofercie Produkty promocyjne (dalej: Sklepy).  

1.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 26 września 2022 r. do dnia 
20 listopada 2022 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki: 

1.3.1. zakupić co najmniej 1 „Produkt promocyjny” i zachować paragon,  

1.3.2. wejść na stronę internetową www.konkurskikkoman.pl (dalej: strona 
internetowa Konkursu) oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. 

1.4. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu (dalej: Formularz) wymaga 
podania następujących informacji: 
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1.4.1. imię i nazwisko Uczestnika, 

1.4.2. adres e-mail Uczestnika,  

1.4.3. numer telefonu, 

1.4.4. numer dowodu zakupu Produktu promocyjnego (tj. nr paragonu fiskalnego 
lub faktury VAT), 

 

1.4.5. data zakupu wynikającą z dowodu zakupu, 

1.4.6. propozycję swojej odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Jakie kulinarne 
możliwości otworzyły przed Tobą sosy KIKKOMAN®?” (dalej: Odpowiedź), 

1.4.7. zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją jego 
treści. 

1.5. Przystępując do udziału w Konkursie (przesyłając swoją Odpowiedź) Uczestnik potwierdza, że: 

1.5.1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego 
Odpowiedzi, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów 
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób 
trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w 
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, 

1.5.2. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Develey za 

niezgodność z prawdą oświadczenia określonego powyżej i zwalnia 
Organizatora oraz Develey z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie 
objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób 
trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 
 

1.6. Odpowiedź zgłoszona do Konkursu: 

1.6.1. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

1.6.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, 
naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści 
sprzecznych z prawem, 

1.6.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących innych podmiotów, w 
tym zwłaszcza marek konkurencyjnych wobec marki „KIKKOMAN®”, 

1.6.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych i praw autorskich, 

1.6.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu. 

1.7. W odpowiedzi na każdy otrzymany Formularz odsyłana będzie zwrotna wiadomość e-mail 
potwierdzająca zgłoszenie udziału w Konkursie. Wiadomość e-mail odsyłana będzie 
automatycznie, nie później niż w ciągu 30 minut od momentu przesłania Formularza. 
W przypadku, gdyby Uczestnik nie otrzymał zwrotnej wiadomości e-mail powinien niezwłocznie 
skontaktować się z Organizatorem pod adresem kontakt@konkurskikkoman.pl gdyż może to 
oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane przez serwer 
teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do zbierania zgłoszeń. 

1.8. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie okresu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę. 
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1.9. Dowodem zakupu potwierdzającym zakup Produktu promocyjnego jest na potrzeby Konkursu 
wyłącznie paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej (tzw. faktura konsumencka, bez numeru NIP nabywcy). Nie będą 
akceptowane inne dokumenty uzyskane w związku z zakupem Produktu promocyjnego, w tym 
zwłaszcza potwierdzenia płatności kartą, wyciągi z bankowości elektronicznej itp. 

1.10. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1.10.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez sklep stacjonarny lub niestacjonarny, 
którego dane się na nim znajdują, 

1.10.2. nie jest podrobiony lub sfałszowany; 

1.10.3. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim 
treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, 
naderwany, rozmazany, niewyraźny, przerabiany przy wykorzystaniu 
programu komputerowego, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych 
dowodów zakupu; 

1.10.4. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył 
Produktu promocyjnego. 

 

1.11. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. Jeśli ten sam dowód 
zakupu zostanie zgłoszony ponownie przez tego samego Uczestnika (adres e-mail, numer 
telefonu), zgłoszenie takie nie zostanie przyjęte do Konkursu. 

1.12. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, przy czym za każdym razem na 

podstawie innego dowodu zakupu i podając inną Odpowiedź oraz pod warunkiem spełnienia 

pozostałych warunków określonych w Regulaminie. 

1.13. Uczestnik może korzystać tylko z jednego adresu e-mail i numeru telefonu w ramach udziału w 

Konkursie. 

1.14. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę (główną bądź II stopnia). 

2. NAGRODY 

2.1. Do wydania w Konkursie przeznaczone są nagrody w postaci: 

2.1.1. 24 (słownie: dwadzieścia cztery) vouchery do wykorzystania na 
www.plumbike.eu o wartości jednostkowej 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące 
dziewięćset złotych 00/100) (dalej: Nagroda główna); 

2.1.2. 80 (słownie: osiemdziesiąt) voucherów do wykorzystania na www. 
sklep.doughnut.pl o wartości jednostkowej 350,00 zł (słownie: trzysta 
pięćdziesiąt złotych 00/100) (dalej: Nagroda II stopnia).  

2.2. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych 
w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą zostaje przyznana dodatkowa 
nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej 
w Konkursie (por. pkt 5 Regulaminu).  

2.3. Vouchery, o których mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu ważne są do dnia 31 marca 2023 r. Uczestnik 
może wykorzystać voucher wyłącznie w sklepie internetowym www.plumbike.eu. Vouchery nie 
łączą się z innymi akcjami promocyjnymi/rabatowymi.  

http://www.plumbike.eu/
http://www.plumbike.eu/
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2.4. Vouchery, o których mowa w pkt 2.1.2. Regulaminu ważne są do dnia 30 września 2023 r. 
Uczestnik może wykorzystać voucher wyłącznie w sklepie internetowym 
www.sklep.doughnut.pl.  

3. ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

3.1. Zwycięzców Konkursu wybiera jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Develey 
Sp. z o. o. (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców w terminie 7 dni kalendarzowych od 
dnia zakończenia okresu trwania Konkursu. Jury dokonuje wyboru zwycięzców według własnego 
uznania, uwzględniając zwłaszcza kryteria określone w pkt A Regulaminu.  

3.2. Na każdy tydzień okresu trwania Konkursu przeznaczonych jest do wygrania 3 (słownie: trzy) 
nagrody główne oraz 10 (słownie: dziesięć) nagród II stopnia. Zwycięzcy wybierani są zgodnie z 
następującymi zasadami: 

3.2.1. Jury dokonuje wyboru zwycięzców odrębnie dla każdego tygodnia okresu 
trwania Konkursu biorąc pod uwagę zgłoszenia, które wpłynęły w danym 
tygodniu.  

Przykład: zwycięzców nagród przewidzianych do wygrania w dniach 26 września – 2 
października 2022 r. Jury dokona spośród zgłoszeń, które wpłynęły dniach 26 września 
– 2 października 2022 r. 

3.2.2. w pierwszej kolejności Jury wybiera trzech zwycięzców nagrody głównej, a 
następnie dziesięciu zwycięzców nagród II stopnia, a w ostatniej kolejności z 
pozostałych zgłoszeń zwycięzcę rezerwowego dla nagrody głównej. 

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

3.4. W terminie 3 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców Organizator powiadomi zwycięzców 
o wygranej kontaktując się z nimi na adres e-mail podany w Formularzu. W treści wiadomości 
Organizator przekaże informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych 
niezbędnych do wydania nagrody. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco 
sprawdzać skrzynkę odbiorczą podanego adresu e-mail, w tym również folder SPAM – na 
wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została zakwalifikowana przez filtr ww. skrzynki 
jako tego rodzaju wiadomość. 

3.5. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do Organizatora) 
od dnia powiadomienia o wygranej zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są na 
adres e-mail Organizatora kontakt@konkurskikkoman.pl przesłać czytelny skan lub zdjęcie 
wypełnionego i podpisanego formularza zwycięzcy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
oraz skan lub zdjęcie dowodu zakupu. W temacie e-maila należy podać „Konkurs – JEDEN SOS 
DZIESIĄTKI NAGRÓD TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI”. 

3.6. Skan lub zdjęcie formularza zwycięzcy oraz dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 3.5. 
Regulaminu muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do 
swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek 
programu komputerowego, w tym zwłaszcza służącego do obróbki graficznej). 

3.7. Jeśli prawo do nagrody przejdzie na zwycięzcę rezerwowego zostanie on powiadomiony o tym 
przez Organizatora w sposób opisany w pkt 3.4. Regulaminu. Kontakt ze strony Organizatora 
następuje w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia, w którym prawo do nagrody przeszło na 
zwycięzcę rezerwowego i zawiera informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków 
formalnych niezbędnych do wydania nagrody. Zwycięzca rezerwowy dopiero po otrzymaniu ww. 
wiadomości od Organizatora powinien doręczyć Organizatorowi formularz oraz skan lub zdjęcie 

mailto:kontakt@konkurskikkoman.pl
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dowodu zakupu zgodnie z pkt 3.5. i 3.6. Regulaminu. Jeśli również zwycięzca rezerwowy nie 
spełni wszystkich warunków wydania mu nagrody nagroda ta pozostanie własnością 
Organizatora. 

3.8. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną wydane w terminie do 31.12.2022 r. Nagrody zostaną 
wysłane na adres e-mail podany w Formularzu. 

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

4. REKLAMACJE 

4.1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, nie 
później niż do dnia 15.01.2023 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).  

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora: Albedo 
Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań w temacie podając: „JEDEN SOS DZIESIĄTKI 
NAGRÓD TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI” lub mailowo na adres kontakt@konkurskikkoman.pl. 

4.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (w 
przypadku, gdy reklamacja została wysłana listem poleconym), adres e-mail podany w 
Formularzu zgłoszeniowym oraz wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego 
zachowania się przez Organizatora.  

4.4. Decyzja komisji wyznaczonej w celu rozpatrywania reklamacji o sposobie rozstrzygnięcia 
reklamacji zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do 
Organizatora w analogiczny sposób, w jaki zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.  

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

5. PODATKI 

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według 
wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. 
Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez 
Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 
od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku pytań związanych z opodatkowaniem, 
prosimy kierować zapytania na adres email Organizatora: kontakt@konkurskikkoman.pl. 

6. PRAWA AUTORSKIE 

6.1. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub Develey przez osobę trzecią z 
roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Odpowiedzi, zwycięzca 
zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora oraz Develey  w tym 
zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i 
podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora oraz Develey  z udziału w sprawie. 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

7.2. Administratorami danych są Organizator i Develey .   

mailto:kontakt@konkurskikkoman.pl
mailto:kontakt@konkurskikkoman.pl
mailto:kontakt@konkurskikkoman.pl
mailto:kontakt@konkurskikkoman.pl
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7.3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego 
Regulaminu.  

7.4. Obsługą  roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego w Konkursie oraz rozliczeniami 
podatkowymi zajmuje się Organizator – Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Góralska 3, 60-623.   

7.5. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione lub świadczące prace (niezależnie od 
podstawy prawnej) na rzecz: Organizatora lub Develey oraz inne podmioty związane 
bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, jak również osoby pozostające z ww. 
osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego 
stosunku towarzyskiego, a także prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. 

8.2. Przystępując do udziału w Konkursie (tzn. spełniając warunki, o których mowa w pkt 1.4. 
Regulaminu) Uczestnik potwierdza, że: 

8.2.1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia, 

8.2.2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego 
Odpowiedzi na zadanie konkursowe, a utwory te nie naruszają w żaden 
sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych 
utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. 

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

8.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Develey z tytułu 
niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 8.2.2. Regulaminu i zobowiązany jest 
zwolnić Organizatora i Develey od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, 
osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także 
naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Develey w związku z takimi 
roszczeniami osób trzecich. 

8.5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia 
z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności: 

8.5.1. biorą udział w Konkursie z użyciem danych osobowych innej osoby, lub 

8.5.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym 
zachowaniem w interesy osób trzecich lub 

8.5.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, 
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie. 
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8.6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników nadeśle taką samą lub istotnie podobną 
Odpowiedź, która zostanie wybrana jako zwycięskie Zgłoszenie, Organizator przeprowadzi 
postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem Odpowiedzi i 
temu Uczestnikowi przyzna nagrodę. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danej 
Odpowiedzi lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie tą 
Odpowiedź, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego zgłoszenie do 
Konkursu zostało odebrane przez Organizatora jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa 
Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego hasła przeciw 
nagrodzonemu Uczestnikowi na drodze sądowej. 

8.7. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzców oraz nagrody osób wykluczonych z udziału 
w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością 
Organizatora. 

8.8. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

8.9. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-
921 Kodeksu cywilnego. To znaczy, że Organizator obiecuje Uczestnikom, którzy wygrają w 
Konkursie, że przekaże im obiecaną nagrodę.  

8.10. Regulamin jest jawny i dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie 
Organizatora. 

8.11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania 
Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez 
Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez 
zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość wysłaną 
na adresy e-mail podane przez Uczestników w Formularzu. 

8.12. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w 
każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora lub własnoręcznie 
podpisane oświadczenie i przesłane w formie skanu na adres e-mail 
kontakt@konkurskikkoman.pl. 

8.13. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika 
na osobę trzecią. 

8.14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

  

mailto:kontakt@konkurskikkoman.pl


8 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ ZWYCIĘZCY  

 

UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować formularz, wypełnić go, a następnie wysłać jego 

czytelne zdjęcie lub skan na adres kontakt@konkurskikkoman.pl w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania od Organizatora wiadomości o wygranej. Do wiadomości musi zostać załączony 

skan lub zdjęcie dowodu zakupu produktu promocyjnego. 

W związku z wygraną w konkursie „JEDEN SOS DZIESIĄTKI NAGRÓD TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI” 

organizowanym przez Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane 

osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.  

 

I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY: 

IMIĘ I NAZWISKO  

NR TELEFONU  

ADRES E-MAIL 
(podany w formularzu 

zgłoszeniowym) 
 

 

II. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody): 

 

Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie „JEDEN SOS DZIESIĄTKI NAGRÓD TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI” 
zapoznałam/-łem się z regulaminem tego konkursu.” 

………………………………………………………………….. 

   data i czytelny podpis zwycięzcy 

 

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w 
ww. konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób 
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie 
prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną 
odpowiedzialność prawną wobec Organizatora ww. konkursu oraz Develey Polska Sp. z o.o.  z tytułu niezgodności 
z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Develey Polska Sp. z o.o. od 
jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku 
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia 
przysługujących im praw.  

 

………………………………………………………………….. 

    data i czytelny podpis zwycięzcy 

  

mailto:kontakt@konkurskikkoman.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU 

„JEDEN SOS DZIESIĄTKI NAGRÓD TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI” 

(dalej: Konkurs) 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez „Develey Polska” Sp. z o.o. jako Zleceniodawcy 
Konkursu: 
 

1. Administratorem danych osobowych: 

• uczestników konkursu pt. „JEDEN SOS DZIESIĄTKI NAGRÓD TYSIĄCE MOŻLIWOŚC” 
(„Konkurs”), 

• osób odwiedzających stronę internetową Konkursu pod adresem: 
www.konkurskikkoman.pl 

jest Develey Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 
Warszawa (dalej Develey Polska). 

Z Develey Polska można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak 
również mailowo na adres ochrona.danych@develey.com.pl . 

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE 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 („RODO”). 

2. Develey Polska przetwarza dane osobowe w celu promocji marki i produktów Develey, 
umożliwiając Uczestnikom udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników dla tych celów 
Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f 
RODO), wynikającego ze zgłoszenia się Uczestnika na stronie internetowej Konkursu. Dane 
osobowe Uczestników przetwarzane będą także w ramach innych prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którymi są: 

• dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami; 

• archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Konkursu; 

• tworzenie analiz lub statystyk; 

• zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych; 

• zapewnienie rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków dotyczących ochrony 
danych osobowych). 

3. Dane uczestników Konkursu uzyskujemy bezpośrednio od Uczestnika podczas rejestracji na 
stronie internetowej Konkursu. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 
adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu jest warunkiem koniecznym dla udziału 
Uczestnika w Konkursie. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości lub 
utrudnieniem udziału w Konkursie. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.  

4. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu 
przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj. 5 lat 
od końca roku obrachunkowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a także przez 
okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Develey.  W przypadku podniesionych 
roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia sporu, załatwienia 
reklamacji lub skargi lub przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej 
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wycofania. 

5. Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Administratora oraz podmioty 
świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. Organizator jako podmiot świadczący usługi 
marketingowe związane z organizacją Konkursu, dostawcy usług informatycznych i wsparcia 
technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe itp.), które muszą mieć dostęp 
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko 
w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań. Obiorcami są również portale 
społecznościowe jak Google Ireland Limited, Facebook Ireland Ltd, wyłącznie w zakresie 
wykorzystywanej technologii internetowej tzw. plików cookies, pikseli i innych znaczników 
internetowych oraz funkcjonalności udostępnionych przez te portale w połączeniu ze stroną 
internetową Konkursu. 

6. Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: 
„EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług  przez naszych podwykonawców przy realizacji 
wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, stosowania niektórych 
rozwiązań technologicznych strony internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy 
funkcjonowania strony internetowej, możemy zlecać wykonywanie określonych czynności 
bądź zadań informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co 
może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji 
Europejskiej niektóre państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony 
danych osobowych zgodny ze standardami EOG. 

W przypadku odbiorców poza EOG i nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony Develey zawiera umowy z odbiorcami danych 
osobowych, oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję 
Europejską. 

 

Kopię standardowych klauzul umownych oraz stosowanych zabezpieczeń można uzyskać od 
administratora. Stosujemy zabezpieczenia Twoich danych zgodnie z zasadami przewidzianymi 
w rozdziale V RODO.  

 

7. Przysługuje Ci prawo do:  

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, przetwarzając dane dla celów statystycznych lub w związku 
ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw, a w przypadku, gdy dane 
przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia 
sprzeciwu w dowolnym momencie, 

c. cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

8. Dane osobowe Uczestników dla potrzeb działania strony internetowej, takich jak analizy ruchu, 
promocji Konkursu w Internecie, Develey może dokonywać profilowania. Polega ono na 
ocenie, jakimi zabawami lub produktami możecie być Państwo zainteresowani, na podstawie 
podejmowanych na stronie działań. Profilowanie, którego Administrator dokonuje, nie 
skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących wobec Uczestników skutki 
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prawne lub wpływających na Uczestników w podobnie istotny sposób, a ma pomóc Develey w 
lepszym dostosowaniu produktów i akcji promocyjnych do oczekiwań konsumentów. 

W zakresie w jakim stosowane są technologie internetowe w serwisach internetowych Devely 
zastosowanie ma Polityka prywatności tych serwisów: https://develey.pl/polityka-
prywatnosci/ 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Albedo Marketing sp. z o.o. Sp. z o.o.: 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów Konkursy w zakresie, w 
jakim są one przetwarzane w celu realizacji przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w pkt 
8.9 Regulaminu oraz obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu, tj. procedurą 
reklamacyjną, wydania nagród, zapłaty należnego podatku od nagród, realizacji pozostałych 
obowiązków spoczywających na Organizatorze, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Jeśli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo 
Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, napisz e-mail na adres iod@albedomarketing.pl lub 
prześlij list na adres Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 
Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe“. W Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie 
tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: 
iod@albedomarketing.pl. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia PE 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 („RODO”). 

2. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu zarejestrowania 
Twojego uczestnictwa w Konkursie. Przetwarzamy Twoje następujące dane: imię, nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu, nr faktury lub paragonu oraz w celu prowadzenia ewentualnych 
postępowań reklamacyjnych i wyłonienia laureatów na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO) dla danych nadmiarowych, a także w celu wykonania obowiązków prawnych, 
ciążących na administratorze takich jak reklmacja, rozliczenia podatkowe - pobór podatku, 
sporządzanie i składanie deklaracji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)  

3. Dane uczestników Konkursu uzyskujemy bezpośrednio od Uczestnika podczas rejestracji na 
stronie internetowej Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 
niezbędnym dla uczestnictwa w Konkursie, m.in. do wydania nagród lub do złożenia 
reklamacji. Od laureatów wytypowanych do odbioru nagród wymagane może być podanie 
adresu do korespondencji, aby doręczyć nagrodę. 

4. Przetwarzamy dane osobowe przez czas trwania Konkursu,a po jego zakończeniu przez okres 
wymagany przepisami prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj. 5 lat od końca 
roku obrachunkowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a także przez okres 
trwania prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. W przypadku podniesionych roszczeń, 
dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia sporu, załatwienia reklamacji lub 
skargi lub przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

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

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  
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2) prawo do  sprostowania danych  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

4) prawo do usunięcia danych  

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

6) prawo do cofnięcia zgody, jeśli to zgoda jest podstawą przetwarzania danych. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-
mail iod@albedomarketing.pl. 

6. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś 
podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje 
prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru. 

7. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść 
wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W 
takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w 
innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw. Sprzeciw 
możesz zgłosić na adres e-mail iod@albedomarketing.pl 

8. Odbiorcami Twoich danych są podmioty, przy pomocy których administrator może 
przeprowadzać Konkurs (podwykonawcy), dostawcy usług informatycznych, podmioty 
świadczące usługi prawne, Zleceniodawcy - w zakresie danych niezbędnych dla sprawnej 
realizacji Konkursu w Internecie itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, 
gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy 
komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. 

9. Informujemy, iż Twoje dane osobowe nie będą służyły do podejmowania decyzji, które 
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których 
mowa w art. 22 RODO ani nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar 
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. 

 

 


