
Regulamin konkursu pod nazwą 

„Radość ze świętowania urodzin Lewiatana Mazowsze marką Pepsi” 

 
§1 Postanowienie Ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Radość ze świętowania 

urodzin Lewiatana Mazowsze z marką Pepsi”  („Konkurs)”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Lewiatan Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Warszawie, ul. Ostródzka 34, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 241659, NIP 5342306377, REGON 140269676, posiadająca kapitał zakładowy 61 000,00 

złotych, („Organizator”). 

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników Konkursu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. 

zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Konkurs jest organizowany na terenie sklepów działających pod marką: „Polska Sieć Handlowa Lewiatan”, 

których obejmujący adresy wykaz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu („Sklepy”, „Sklep”). 

5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (pracy 

konkursowej) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nie naruszą one praw osób 

trzecich, jak również oświadcza, iż wszystkie osoby widniejące na pracy konkursowej wyrażają zgodę na ich 

publiczne udostępnienie.  

6. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu winien zapoznać się z treścią Regulaminu. 

7. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, niemniej 

konieczne do udziału w Konkursie. 

8. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. 

 

§2 Uczestnicy Konkursu 

 

1. W Konkursie brać udział mogą wyłącznie osoby fizyczne, które nabyły w dniach od 22 października  2020 r. do 

8 listopada  2020 r. określone w § 3 ust. 2 i 3 lit a produkty („Produkty Promocyjne”) oraz w terminie od 22 

października  2020 r. do 15 listopada  2020 r. przesłały zgłoszenie zgodnie z Regulaminem, a także w chwili 

dokonania zakupu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który prawidłowo dokona zgłoszenia do Konkursu 

staje się jego uczestnikiem („Uczestnik”). 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.  

 

§3 Zasady Konkursu 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 lit. a, W konkursie biorą udział wszystkie produkty zakupione w Sklepie w terminie od 

dnia 22 października  2020 r. do dnia 8 listopada  2020 r., z wyłączeniem: 

a) napojów alkoholowych, w tym piwa ; 

b) wyrobów tytoniowych; 

c) leków; 

d) mleka początkowego; 

e) doładowań telefonów; 

f) opłacenia rachunków; 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  

a) Dokonać zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę na paragonie minimum 30,00 zł, w tym co najmniej 

dwóch następujących Produktów Promocyjnych: butelka 850ml z napojem marki Pepsi lub Pepsi Max, lub 

7Up lub Mirinda (przy czym mogą to być dwie butelki z napojami jednej z tych marek),  w wybranym przez 

siebie Sklepie, w terminie od dnia 22 października  2020 r. do dnia 8 listopada i zachować paragon fiskalny;  

b) Napisać życzenia lub zrobić zdjęcie lub nagrać krótki film pokazujący „Radość ze świętowania urodzin 

Lewiatana Mazowsze z marką Pepsi”, przy czym (i) zdjęcie powinno mieć objętość nie większą niż 5MB 

oraz być zapisane w jednym z następujących formatów JPEG, JPG, (ii) film powinien mieć objętość nie 



większą niż 25 MB oraz być zapisany w jednym z następujących formatów format MOV, MP4, AVI; czas 

trwania filmu nie może przekraczać 15 sekund („Praca Konkursowa”); 

c) Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej 

e-mail na adres konkurs@mazowsze.lewiatan.pl poprzez przesłanie Pracy Konkursowej oraz wskazanie 

minimum następujących danych Uczestnika: (i) imienia i nazwiska, (ii) numeru telefonu, (iii) adresu e-mail, 

a także, poza tymi danymi: (iv) zdjęcia paragonu, o którym mowa w lit. a powyżej  oraz (vi) następującego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz pracy konkursowej (w tym wizerunku 

jeżeli został zamieszczony w pracy konkursowej), w celu wzięcia udziału w konkursie pod nazwą »Radość 

ze świętowania urodzin Lewiatana Mazowsze z marką Pepsi« przez administratora danych Lewiatan 

Mazowsze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ostródzka 34L, 03-289 Warszawa”  („Zgłoszenie”). 

4. Jeden, dany paragon fiskalny, można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik zgłosi ten sam paragon 

fiskalny wielokrotnie, Organizator uwzględni w Konkursie tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego 

paragonu fiskalnego.  

5. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się od dnia 22 października 2020 r. i mija dnia 15 listopada 2020 r. 

o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora, przez co rozumie się 

moment wpływu wiadomości e-mail na serwer poczty przychodzącej adresu e-mail wskazanego w ust. 3 lit. c 

powyżej. 

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony 

do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone  

w Regulaminie. W szczególności kolejne Zgłoszenie musi obejmować inną Pracę Konkursową niż Zgłoszenie 

poprzednie. 

7. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, 

zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do 

ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące 

zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w 

Konkursie.  

8. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli 

spełnia następujące warunki:  

a) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Sklep i nie jest podrobiony lub sfałszowany;  

b) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności 

bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, 

naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;  

c) zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu 

Promocyjnego, w tym Produktów Promocyjnych, o których mowa w ust.3 lit. a, bądź też na paragonie 

widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem;  

9. Uczestnik może Zgłosić daną Pracę Konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tą 

samą Pracę Konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.  

10. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości 

numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje. Zakup za Produktów Promocyjnych za wielokrotność 

kwoty 30,00 zł na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do oddania większej ilości Zgłoszeń z tytułu danego 

paragonu fiskalnego. 

11. Przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia upatruje się jako wyrażenie  zgody na udostępnienie i przetwarzanie 

danych osobowych w tym wizerunku jeżeli został zamieszczony w pracy konkursowej.  

12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 22 listopada 2020 r. 

 

§4 Nagrody  

 

Nagrodami w Konkursie są: 300 Voucherów na wybrany na mecz piłki nożnej mężczyzn z udziałem drużyny 

Legii Warszawa w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasa na stadionie Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 

3 w Warszawie do realizacji do 13 grudnia 2021 r. („Nagroda”). 
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§ 5 Przyznanie nagród 

 

1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród opisanych w § 4 Regulaminu dokonuje Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora, składająca się z pracowników Organizatora („Komisja”). Komisja podejmuje 

decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności Prac Konkursowych. Ze wszystkich 

pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń Komisja wybiera 300 Prac Konkursowych. Uczestnikom, który w ramach 

Zgłoszeń prześlą Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie przysługiwała Nagroda.  

2. Prace Konkursowe o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące 

normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w 

powszechnie uznane wartości chronione prawem, nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków 

określonych w Regulaminie.  

3. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający 

identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.  

4. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (Pracy Konkursowej) podjęta przez Komisję jest 

ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na 

drodze sądowej.  

5. Jeden Uczestnik, bez względu na liczbę Zgłoszeń, może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę. 

6. Lista Uczestników, którym zostaną przyznane Nagrody, zostanie opublikowana na stronie internetowej  

www. mazowsze.lewiatan.pl  nie później niż 22  listopada 2020 r. Lista będzie zawierała imię, pierwszą literę 

nazwiska, pierwsze trzy cyfry numeru  telefonu  podanego  w Zgłoszeniu. 

7. Prawa do otrzymania Nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, 

ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzegania 

szczególnych cech Nagród. 
 

§ 6 Warunki wydania Nagród  

 

1. Laureaci Nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio 

na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu o okoliczności wyłonienia jego Zgłoszenia w ciągu 

5 dni roboczych od daty ich wyłonienia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby 

kontaktu. Przez próbę kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem rozumie się także nieudane próby połączenia z 

powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak 

możliwości połączenia użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 

telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano 

Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).  

2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 

9.00-17.00 w dni robocze, przez co rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie.  

3. Podczas rozmowy telefonicznej lub w toku korespondencji, o której mowa w ust 1. niniejszego paragrafu 

Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności okazania w biurze Spółki przy odbiorze Nagrody, w celu 

odbioru Nagrody:  

a) Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, 

potwierdzającego zakup Produktów  Promocyjnych o łącznej cenie nie niższej niż 30,00 zł, w tym 

Produktów Promocyjnych, o których mowa w ust.3 lit. a,  

b) Dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości (paszportu, itd.) w celu weryfikacji danych 

osobowych; 

c) a ponadto, uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym oraz złożenia własnoręcznego podpisu pod 

dokumentem „Protokół odbioru Nagrody w ramach Konkursu »Radość ze świętowania urodzin Lewiatana 

Mazowsze z marką Pepsi« oraz oświadczenia Uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu i przekazania tego dokumentu Organizatorowi.  

4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników 

opłaca Organizator.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia 

telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.  

6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.  
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§ 7 Odbiór Nagród 

 

1. Odbiór Nagrody następuje w biurze Organizatora pod adresem: ul. Ostródzka 34 L, 03-289 Warszawa,   

do dnia 15 grudnia 2020 r., po (i) spełnieniu wymogów wskazanych § 6 ust. 3 Regulaminu, (ii) wskazaniu 

numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej podanego w Zgłoszeniu, (iii) uzupełnieniu zgodnie ze 

stanem faktycznym oraz złożeniu własnoręcznego podpisu pod dokumentem „Protokół odbioru Nagrody  

w ramach Konkursu »Radość ze świętowania urodzin Lewiatana Mazowsze z marką Pepsi« oraz oświadczenia 

Uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i przekazaniu tego dokumentu Organizatorowi.  

2. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających odbiór w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Uczestnik, 

któremu zostanie przyznana nagroda, może wnioskować o wskazanie innego terminu, jednak nie późniejszego 

niż 15 grudnia  2020 r., wysyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora 

wskazany w § 3 ust. 3 lit. c Regulaminu. Niewskazanie przez Organizatora innego terminu (w szczególności 

odmowa wskazania innego terminu lub brak odpowiedzi na wniosek) nie powoduje powstania żadnych roszczeń 

Uczestnika względem Organizatora. 

3. Nagrody nieodebrane przez zwycięskich Uczestników Konkursu w terminie do 15 grudnia 2020 r. pozostają 

własnością Organizatora. 

 

§ 8 Prawa autorskie  

 

Zgłoszone oraz nagrodzone prace mogą być opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.mazowsze.lewiatan.pl w mediach społecznościowych lub innych kanałach komunikacyjnych  

w celach promocyjnych Sklepu, Organizatora lub marki „Polska Sieć Handlowa Lewiatan” lub podania do 

publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu, a także w czasie po zakończeniu Konkursu. W celu 

opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, 

niegraniczonej terytorialnie licencji do swojej pracy konkursowej na ww. polach eksploatacji.  

 

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne  

 

1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane  

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora w terminie do 30 listopada 2020 r. wraz  

z dopiskiem „Radość ze świętowania urodziny Lewiatana Mazowsze z marką Pepsi”.  

2. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma 

reklamacyjnego.    

 

§10 Przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z uczestniczeniem przez 

Uczestników w Konkursie jest Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

należy kontaktować się z Organizatorem. 

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez 

Organizatora, (i) na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne); dalej: „RODO”) oraz na podstawie oświadczenia  

o akceptacji Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów 

Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie  

z zasadami określonymi w Regulaminie oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,  

o którym mowa w § 9., (ii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności 

wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (iii) na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu  realizowanego przez Organizatora tj. w celu prowadzenia korespondencji, ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jak i w celu marketingu bezpośredniego,  

w szczególności marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sklepu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), (iv)  

a w wypadku wyrażenia odrębnej, wyraźnej zgody – w celu otrzymywania od Organizatora drogą elektroniczną, 

w tym na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 w zw. z art. 9 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności newslettera oraz 

na przetwarzanie przez Organizatora  wskazanego numeru telefonu w celach marketingu bezpośredniego,  

http://www.mazowsze.lewiatan.pl/


w szczególności marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sklepu, na podstawie art. 172 w zw. z art. 

174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. 

3. Organizator może przekazywać dane osobowe następującym grupom odbiorców: (i) osobom upoważnionym 

przez Organizatora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 

swoje obowiązki, (ii) podmiotom dostarczającym usługi na rzecz Organizatora m.in. w zakresie IT, dostawcy 

usług księgowych, (iii) organom państwowym i samorządowym lub innym podmiotom uprawnionym do 

otrzymywania danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na Administratorze 

zobowiązań, (iv) podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego/finansowego. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Konkursu lub do momentu 

skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem 

przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących 

zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na 

przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją 

Uczestnika z udziału w Konkursie). Z zastrzeżeniem danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w takim przypadku dane będą przetwarzane do 

końca upływu najdłuższego okresu przedawnienia roszczeń. 

5. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie. 

6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W sprawach 

dotyczących danych należy kontaktować się z Organizatorem na adres wskazany w § 1 Regulaminu. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).   

 

§11 Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwym miejscowo 

jest sąd w miejscu siedziby Organizatora. 

 

Załącznik:  

1. Lista Sklepów 

2. Protokół przekazania Nagrody 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2  

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY W RAMACH KONKURSU  

„Radość ze świętowania urodzin Lewiatana Mazowsze z marką Pepsi” 

ORAZ OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

 

Ilekroć w poniższym dokumencie mowa o Regulaminie, rozumie się przez to „Regulamin Konkursu Radość ze 

świętowania urodzin Lewiatana Mazowsze z marką Pepsi” 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej podanej w Zgłoszeniu (jak zdefiniowano w Regulaminie) 

 

 

Telefon podanej w Zgłoszeniu (jak zdefiniowano w Regulaminie) 

 

Voucher na mecz piłki nożnej mężczyzn w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy z udziałem drużyny Legia 

Warszawa, który zostanie rozegrany nie później niż 31 maja 2021 r. 

Opis Nagrody  

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1. zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję wszystkie warunki Konkursu organizowanego przez Lewiatan 

Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostródzka 34, 03-289 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 241659, NIP 5342306377, REGON 

140269676, posiadająca kapitał zakładowy 61 000,00 złotych („Organizator”), pod nazwą „Radość ze świętowania 

urodzin Lewiatana Mazowsze z marką Pesi”. 

 

2. w chwili dokonania zakupu Produktu Promocyjnego (jak zdefiniowano w Regulaminie) miałam/em ukończone 18 lat 

oraz posiadałam/em pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

3. zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

4. wyrażam zgodę na to, aby Praca Konkursowa (jak zdefiniowano w Regulaminie)) składające się na Zgłoszenie była 

opublikowana na stronie internetowej Organizatora w mediach społecznościowych lub innych kanałach 

komunikacyjnych w celach promocyjnych Sklepu, Organizatora lub marki „Polska Sieć Handlowa Lewiatan”. W celu 

opublikowania pracy w ww. sposób, udzielam Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niegraniczonej 

terytorialnie licencji do swojej pracy konkursowej na ww. polach eksploatacji.  

 

5. otrzymana w dniu dzisiejszym Nagroda nie posiada żadnych widocznych wad. 

 

 

6. Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Organizator (§ 10 ust. 1 

Regulaminu). 

 

7. wyrażam zgodę na umieszczenie podanych wyżej moich danych osobowych w bazie danych, której administratorem 

jest Organizator i ich wykorzystywanie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, w szczególności w 

celu przeprowadzenia weryfikacji Zgłoszenia oraz wydania nagrody. Podanie moich danych osobowych i zgoda na 

ich przetwarzanie w wyżej wymienionych celach jest dobrowolna, przy czym zostałem poinformowana/ny, że 

niepodanie danych uniemożliwi weryfikację Zgłoszenia i wydanie Nagrody (§ 10 ust. 2-6 Regulaminu). 



 

8. Zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do zebranych danych osobowych, ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (§ 10 ust. 2-6 Regulaminu). 

 

9. Zostałam/em poinformowana/y, że w sprawach dotyczących danych osobowych właściwy jest  kontakt  

z Organizatorem (§ 10 ust. 1 Regulaminu). 

 

 

 

Data i miejsce odbioru Nagrody 

 

 

Podpis osoby składającej oświadczenie (Uczestnika Konkursu) 

 

 

Potwierdzenie wydania Nagrody przez osobę upoważnioną przez Organizatora 


