Regulamin konkursu pod nazwą
„Kupuj Almette z Delikartą i wygrywaj ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „Kupuj Almette z Delikartą i wygrywaj ” (zwany dalej „Konkursem”)
prowadzony jest w sklepach sieci Delikatesy Centrum zajmujących się sprzedażą detaliczną
produktów spożywczych i przemysłowych, których lista znajduje się na stronach internetowych:
www.delikarta.pl/sklepy i www.delikarta.pl/mini (zwanych dalej „Sklepami”).
2. Współorganizatorami Konkursu są:
a. ASPE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, (61-693), dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS:
0000102235, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, posiadająca NIP: 778-13-98-313, REGON:
634297182,
b. Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052), dla której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS:
0000259846, kapitał zakładowy 3 800 000,00 zł, posiadająca NIP: 777-29-10-817, REGON:
300333695
(zwani dalej „Organizatorami”).
3. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w Konkursie jest Hochland Polska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2, (64-530), dla której Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000106528, kapitał zakładowy
19.885.800,00 zł, posiadająca NIP: 5660013371, REGON: 130158192 (zwana dalej „Fundatorem”).
4. Konkursem objęte są wybrane produkty Hochland Polska Sp. z o.o., które są wymienione w
Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.
5. Program – program lojalnościowy „Delikarta” lub program lojalnościowy „Delikarta mini”.
Organizatorem Programu jest EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.
6.

„Delikarta” - wykonana z tworzywa sztucznego karta lojalnościowa zawierająca indywidualny
numer, uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w regulaminie Programu.
Karta nie jest kartą imienną. Karta „Delikarta” wydawana jest w dwóch egzemplarzach – w formie
„Karty” i w formie breloka do kluczy („Brelok”). Dostępna jest również elektroniczna Karta
„Delikarta” w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.

7.

„Delikarta mini” - wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer,
uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w regulaminie Programu „Delikarta
mini”. Karta nie jest kartą imienną.

8. Konkurs rozpocznie się w dniu 26 września 2019 r., a zakończy się z dniem 31 stycznia 2020 r., do
którego nastąpi wydanie nagród w Konkursie, z tym, że w okresie od dnia 26 września do 31
października 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia konkursowe.
9. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych spełniających łącznie następujące
warunki (zwanych dalej „Uczestnikami”):
a. mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b. są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
c. są jednocześnie posiadaczami aktywnej karty „Delikarta” lub karty „Delikarta mini” z
zastrzeżeniem pkt. 9 c (i)
i)

Aktywacja Karty „Delikarta” następuje po rejestracji do programu Delikarta poprzez
potwierdzenie prawidłowości numeru telefonu Uczestnika poprzez wysłanie
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Organizatorowi Programu wiadomości SMS o treści zawierającej imię Uczestnika, zgodnie
z par II pkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego „Delikarta” dostępnego na
delikarta.pl oraz w sklepach Delikatesy Centrum, lub poprzez wpisanie otrzymanego kodu
SMS podczas procesu rejestracji do Programu Delikarta na stronie internetowej
delikarta.pl lub w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum. Aktywacja karty jest jednorazowa
i wymagana każdorazowo po zmianie numeru telefonu przez Uczestnika
d. nie są pracownikami Eurocash S.A., Sklepów, Organizatorów, Fundatora, Boomer Sky Ltd.
(niezależnie od formy zatrudnienia), a także członkami ich najbliższych rodzin.
10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.471 z późn.zm.).
11. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) dostępny jest u Organizatorów oraz
na stronie internetowej pod adresem www.almette-konkurs.pl/dc/.

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
12. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) w okresie od dnia 26 września do 31 października 2019 r. zakupić w Sklepie jedno opakowanie
spośród Produktów Promocyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w Sklepie
z aktywną Delikartą lub Delikartą mini
b) zgłosić udział w Konkursie przesyłając z telefonu komórkowego wiadomość tekstową SMS na
numer 3700 o treści według schematu: „NR_DELIKARTY. TAK. ODPOWIEDŹ”, gdzie „TAK”
oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Konkursu, a ODPOWIEDŹ to rozwiązanie
zadania konkursowego (zwana dalej „Zgłoszeniem”). Zadanie konkursowe polega na
kreatywnym i pomysłowym dokończeniu zdania: „Idealna kuchnia to dla mnie… ”
13. Termin przesyłania Zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 06:00:00
a kończy się w dniu 31 października 2019 r. o godzinie 23:59:59. Zgłoszenie może składać się z
jednej wiadomości SMS lub z większej liczby takich wiadomości, przy czym maksymalnie może to
być 10 wiadomości. Jedna wiadomość SMS zawiera do 160 znaków (wliczając opisane w pkt 12 b)
Regulaminu znaki ze schematu „NR_DELIKARTY.TAK.ODPOWIEDŹ”, jak również znaki
interpunkcyjne i spacje) bez polskich znaków, lub 60 znaków z użyciem przynajmniej jednego
polskiego znaku. W przypadku przesłania odpowiedzi w kilku wiadomościach SMS (powyżej 160
lub 60 znaków – wg opisu wyżej) zostanie pobrana opłata jak za kolejną wysłaną wiadomość na
numer 3700. Opłata za wysłanie jednego SMS-a jest zgodna z taryfą operatora GSM, z którego
usług korzysta Uczestnik Przesłanie odpowiedzi przez Uczestnika będzie potwierdzone zwrotną
wiadomością SMS. W przypadku niepoprawnego formatu odpowiedzi Zgłoszenie nie będzie brane
pod uwagę w wyłanianiu Laureatów. Błędnie wysłana wiadomość SMS nie jest uważana za
Zgłoszenie w Konkursie. Zgłoszenie nie może być wysłane wiadomością MMS.
14. Data dzienna i godzina dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt. 12 b) Regulaminu musi być późniejsza
niż data i godzina nabycia Produktu Promocyjnego objętego Konkursem, stwierdzonego przez
informatyczny system sprzedażowy Sklepu.
15. Każdy kolejny jednorazowy zakup jednego opakowania Produktu Promocyjnego, o którym mowa
w pkt 12 b) Regulaminu upoważnia do wysłania kolejnego Zgłoszenia na warunkach określonych
w Regulaminie. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń każdorazowo spełniając
wymagania, o których mowa w Regulaminie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia w przypadku, gdy tekst
przesłanej wiadomości narusza prawa osób trzecich (w szczególności dobra osobiste i prawa
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autorskie), zawiera treści naruszające ogólnie przyjęte normy moralności (w szczególności
obrażające uczucia religijne, stanowiące wyraz dyskryminacji, wulgarne, obraźliwe) oraz
zawierające treści sprzeczne z prawem.
17. W Konkursie uwzględniane będą jedynie Zgłoszenia - wiadomości SMS wysyłane za pomocą
telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających
z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane wiadomości SMS wysyłane
za pomocą Internetu. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS jest zgodna z taryfą operatora, z
którego usług korzysta Uczestnik.
18. Dowodem zakupu uprawniającym do udziału w Konkursie jest wyłącznie rejestracja zakupu na
Delikarcie Uczestnika. Nie będą uwzględniane inne dowody zakupu.
19. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z przypisanej mu Delikarty. W przypadku, gdy okaże się,
że Delikarta o podanym w Zgłoszeniu numerze nie jest przypisana do numeru telefonu, z którego
Uczestnik wysłał Zgłoszenie, Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu i jego Zgłoszenie nie będzie
brane pod uwagę.
20. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatorów na podstawie danych z systemu
sprzedażowego Eurocash Franczyza sp. z o.o. Jeśli weryfikacja wykaże jedną z poniższych sytuacji,
dane Zgłoszenie zostanie odrzucone:
a. na Delikarcie, której numer został podany w Zgłoszeniu nie został zarejestrowany zakup
Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt. 12 a) powyżej,
b. zakup Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt. 12 a) powyżej został dokonany w innym
punkcie sprzedaży niż Sklep,
c. Zakup Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt. 10 a) powyżej został dokonany poza
okresem, o którym mowa w pkt. 12 a),
d. Zgłoszenie zostało przesłane przed zakupem Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt.
12 a).
e. Numer Delikarty podany w Zgłoszeniu będzie przypisany do innego numeru telefonu niż ten, z
którego przesłano Zgłoszenie, zgodnie z zapisami pkt. 19 Regulaminu.
21. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych
w Regulaminie.

III NAGRODY W KONKURSIE
22. W Konkursie przewidziane zostały 4 rodzaje nagród – nagrody I, II, III, IV stopnia.
a. Nagroda I stopnia – 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci lodówki SMEG (kolor czarny
FAB32RBL3). Wartość rynkowa nagrody to 8 900 zł brutto.
b. Nagrody II stopnia – łącznie 3 (słownie: trzy) nagrody w postaci: miksera SMEG (kolor czarny
SMF03BLEU). Wartość rynkowa jednej nagrody to 2500 zł brutto.
c. Nagrody III stopnia – łącznie 4 (słownie: cztery) nagrody w postaci: czajnika SMEG (kolor czarny
KLF04BLEU). Wartość rynkowa jednej nagrody to 900 zł brutto.
d. Nagrody IV stopnia – łącznie 5 (słownie: pięć) nagród w postaci: toster SMEG (kolor czarny
TSF01BLEU). Wartość rynkowa jednej nagrody to 720 zł brutto.
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Do każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości
nagrody na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.
23. Łączna wartość puli nagród w Konkursie wynosi 26 223 zł brutto.
24. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.
25. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody,
do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na
osoby trzecie.
26. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD
27. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
28. Komisja stworzy ranking 13 najwyżej ocenionych Zgłoszeń biorąc pod uwagę następujące kryteria:
spełnienie warunków określonych w Regulaminie oraz kreatywność dokonanego Zgłoszenia.
Wyłonienie Laureatów nastąpi wg następujących zasad:
a. Laureatem nagrody I stopnia zostanie jeden Uczestnik, którzy nadeśle najwyżej ocenione
zgłoszenie w rankingu,
b. Laureatami nagród II stopnia zostanie 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy nadesłali kolejne
3 najwyżej ocenione zgłoszenia w rankingu,
c. Laureatami nagród III stopnia zostanie 4 (słownie: czterech) Uczestników, którzy nadesłali
kolejne 4 najwyżej ocenione zgłoszenia w rankingu,
d. Laureatami nagród IV stopnia zostanie 5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy nadesłali kolejne
5 najwyżej ocenionych zgłoszeń w rankingu,
przy założeniu spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa opisanych w Regulaminie.
29. Ocena Zgłoszeń, o której mowa w pkt. 28 powyżej, odbędzie się na podstawie zanonimizowanej
listy Zgłoszeń nie zawierającej numerów telefonów i numerów Delikart Uczestników. Aby
zachować zgodność z pkt. 24 Regulaminu, lista zawierać będzie informacje, które Zgłoszenia
pochodzą od tego samego Uczestnika.
30. W skład Komisji Konkursowej wchodzi dwóch przedstawicieli, każdy reprezentujący jednego
z Organizatorów.
31. Posiedzenie Komisji Konkursowej dotyczące oceny Zgłoszeń i wyłonienia Laureatów zgodnie
z pkt. 28 Regulaminu odbędzie się w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania
Zgłoszeń, o których mowa w pkt 12 b) Regulaminu. Komisja Konkursowa przy wyborze Laureatów
Konkursu będzie brała pod uwagę wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia spełniające warunki
określone w Regulaminie.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY
32. W ciągu 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt. 31
Regulaminu, Organizator Aspe Sp. z o. o. skontaktuje się telefonicznie z każdym Laureatem nagrody
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I, II, III i IV stopnia na numer telefonu, z którego dokonane zostało Zgłoszenie udziału w Konkursie,
w celu potwierdzenia jego uczestnictwa i poinformowania go o wyborze jego Zgłoszenia. Laureat
zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, na który ma być przesłana mu wiadomość e-mail z
załączonym wzorem Oświadczenia Laureata. Rozmowa będzie nagrywana, o czym Uczestnik
zostanie uprzedzony na początku rozmowy.
33. Jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 32 pierwsza próba połączenia z danym Laureatem będzie
nieudana, Organizator wykona jeszcze 2 próby połączenia przez 2 kolejne dni robocze, w wybranej
przez siebie porze dnia. Próby połączenia z Laureatem będą wykonywane w godzinach od 9:00 do
17:00. Każdego dnia roboczego zostanie wykonana 1 próba połączenia. Przez nieudaną próbę
połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów,
włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy
przez Laureata. Jeśli wszystkie trzy próby połączenia okażą się nieudane, Laureat traci prawo do
nagrody.
34. Oświadczenie Laureata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zostanie wysłane
każdemu z Laureatów, z którymi nawiązano udane połączenia, o których mowa w pkt. 32-33 na
adres e-mail, o którym mowa w pkt. 32 w ciągu 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji
Konkursowej, o którym mowa w pkt. 31.
35. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania przez Laureata wiadomości z Oświadczeniem
Laureata Konkursu, o której mowa w pkt. 34, Laureat jest zobowiązany do odesłania na adres
dc@almette-konkurs.pl, maila zwrotnego w którym zamieści skan wypełnionego Oświadczenia lub
wysłać wypełnione Oświadczenie drogą korespondencyjną na adres Aspe Sp. z o.o., ul. Żegockiego
10, 61-693 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Kupuj Almette z Delikartą i wygrywajKupuj Almette z
Delikartą i wygrywaj”.W wypadku wysyłki drogą korespondencyjną Oświadczenie musi być
dostarczone do Organizatora do dnia 27 grudnia 2019 r. W oświadczeniu Laureat winien wypełnić
wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres
korespondencyjny, nr telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia oraz datę przesłania Zgłoszenia) w
celu prawidłowego wydania nagrody oraz realizacji postanowień Regulaminu.
36. Nagroda przysługuje Laureatowi po spełnieniu wszystkich warunków przyznania opisanych w
Regulaminie.
37. Prawo do nagrody traci Laureat, który:
a) nie prześle w terminie określonym w pkt. 35 Oświadczenia Laureata,
b) okaże się osobą niepełnoletnią lub nie zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
c) prześle oświadczenie, o którym mowa w pkt. 34, z którego wynika, że naruszono pkt. 24 23
Regulaminu.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
38. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu przesyłką kurierską na wskazany przez Laureata
adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 35 Regulaminu, na koszt Organizatora ASPE Sp. z
o.o. Przekazanie nagrody nastąpi za potwierdzeniem odbioru.
39. W momencie przekazania i podpisania przez Laureata dowodu odbioru nagrody Laureat staje się
wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizatorzy ani Fundator nie ponoszą
odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć
bezpośrednio lub pośrednio nagrody.
40. Ostateczna data wydania nagród w Konkursie to 31 stycznia 2020 r.
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41. Nieodebranie nagród w terminie zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne z
utratą prawa do nagrody. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysłania nagrody,
która nie została doręczona z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora (np. z powodu
podania błędnego adresu przez Laureata).
42. W przypadku utraty prawa do nagrody przez Laureata zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
nagroda pozostaje własnością Fundatora.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
43. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w okresie, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu oraz w
terminie 14 dni od daty zakończenia wydawania nagród, tj. do dnia 14 lutego 2020 r. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
44. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Aspe
Sp. z o.o., ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Kupuj Almette z Delikartą i
wygrywajKupuj Almette z Delikartą i wygrywaj”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby
wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz
żądanie. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć okoliczności
uzasadniające żądanie. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają
rozpatrzeniu.
45. Reklamacje rozpatruje Organizator Aspe Sp. z o. o. w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, włączając
w to wysłanie odpowiedzi na reklamację.

DANE OSOBOWE
46. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem są
Organizatorzy, tj.:
a. ASPE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, (61-693), dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS:
0000102235, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, posiadająca NIP: 778-13-98-313, REGON:
634297182,
b. Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052), dla której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS:
0000259846, kapitał zakładowy 3 800 000,00 zł, posiadająca NIP: 777-29-10-817, REGON:
300333695. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez adres iod_ecf@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem
„IOD”.
dalej zwani „Administratorami”.
47. Administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy i zapewniają możliwość kontaktu we
wszystkich sprawach dotyczących realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem
danych osobowych na adres e-mail dc@almette-konkurs.pl oraz adres siedziby ASPE sp. z o.o., t.j.
ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań. Punkt kontaktowy jest prowadzony przez spółkę ASPE sp. z o.o.
48. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów:
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a. w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na procedowaniu Konkursu i
wyłonieniu Laureatów zgodnie z postanowieniami Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z przepisów
podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust.
1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw.
49. Każdy ze Administratorów jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych
50. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie, otrzymania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych,
podanie niepełnych danych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych danych osobowych
może być podstawą do odmowy wydania nagrody.
51. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów wyłącznie przez okres niezbędny do
przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i kompleksowego rozliczenia Konkursu oraz realizacji
ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych osobowych
wynikającego z przepisów prawa.
52. Osoba, której dane przetwarzają Administratorzy posiada prawo żądania od nich dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto,
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych.
53. Administratorzy nie będą wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
54. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratorów, takim jak Poczta Polska, firmy kurierskie, dostawcy
serwera, bramki SMS, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla
oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, agencjom reklamowym,
podmiotom świadczącym usługi kurierskie, ale tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla
realizacji Konkursu.
55. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy RODO lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
56. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
57. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
postanowienia.
58. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
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59. Organizatorzy nie mają obowiązku informować Laureatów o brakach i innych uchybieniach
przesłanych przez nich Zgłoszeń oraz dokumentów związanych z wydaniem nagrody.
60. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane,
b) opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem, bądź przesłaniem przez
Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
61. Wszystkie koszty związane z opłatą za wysyłkę wiadomości tekstowej SMS w związku ze
Zgłoszeniem udziału w Konkursie i dalszym udziałem w Konkursie są ponoszone przez Uczestnika
Konkursu.
62. Zgłoszenia Konkursowe nadesłane przez Uczestników wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Laureatów.
63. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
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Załącznik nr 1: Lista produktów objętych konkursem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Almette śmietankowy150g
Almette ziołowy 150g
Almette jogurtowy 150g
Almette czosnek niedźwiedzi 150g
Almette szczypiorekcebula 150g
Almette z ogórekiem i ziołami 150g
Almette chrzan 150g
Almette pomidor 150g
Almette z rzodkiewkami 150g
Almette ze szpinakiem 150g
Almette mini śmietankowy 4x30 g
Almette mini z ziołami 4x30 g
Almette mini jogurturtowy 4x30 g
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Załącznik nr 2: Oświadczenie Laureata
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU
Uczestnika konkursu „Kupuj Almette z Delikartą i wygrywaj

Dane osobowe Laureata konkursu „Kupuj Almette z Delikartą i wygrywaj”:
a) Imię i nazwisko: _________________________________________________
b) Data urodzenia: _____________________________________

Adres korespondencyjny do wysyłki nagrody (na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
a) Ulica: ____________________________________________________
b) Numer domu/mieszkania: _______________
c) Kod pocztowy: _ _ - _ _ _
d) Miejscowość: _______________________________________

Nr telefonu komórkowego, z którego przesłane było zgłoszenie do konkursu: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data przesłania zgłoszenia do konkursu: _____________________________________


Oświadczam, że regulamin Konkursu „Kupuj Almette z Delikartą i wygrywaj” jest mi znany, akceptuję go w całości
oraz spełniam warunki przewidziane w w/w regulaminie Konkursu, a także moje Zgłoszenie i zakup Produktów
Promocyjnych objętych Konkursem spełniają warunki przewidziane w w/w regulaminie Konkursu.
Data i podpis Laureata: ________________________

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:
a.

Współadministratorami danych osobowych Laureatów Konkursu „Kupuj Almette z Delikartą i wygrywaj” są:
- ASPE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, (61-693), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000102235, kapitał zakładowy 100 000,00
zł, posiadająca NIP: 778-13-98-313, REGON: 634297182,
- Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052), dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS: 0000259846, kapitał zakładowy
3 800 000,00 zł, posiadająca NIP: 777-29-10-817, REGON: 300333695. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres iod_ecf@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora z dopiskiem „IOD”.
dalej zwani „Administratorami”.

b.

c.
d.

Administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy i zapewniają możliwość kontaktu we wszystkich sprawach
dotyczących realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e-mail dc@almettekonkurs.pl oraz adres siedziby ASPE sp. z o.o., t.j. ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań. Punkt kontaktowy jest prowadzony
przez spółkę ASPE sp. z o.o.
Każdy ze Administratorów jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów:
 w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administatorów polegający na procedowaniu Konkursu i wyłonieniu Laureatów zgodnie z
postanowieniami Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych –
podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
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e.

f.

g.

h.
i.

j.

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ochronie ich praw.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania nagrody w Konkursie. Niepodanie danych, podanie
niepełnych danych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych danych osobowych będzie podstawą do odmowy
wydania nagrody.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia,
rozstrzygnięcia i kompleksowego rozliczenia Konkursu oraz realizacji ewentualnych postępowań związanych ze
złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.
Laureat posiada prawo żądania od Administratorów dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych.
Administratorzy nie będą wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przekazane podmiotom wspomagającym organizację Konkursu, takim jak Poczta Polska czy
podmioty świadczące usługi kurierskie i informatyczne, ale tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji
Konkursu.
Laureat posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO, lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych.

Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe, a także że zapoznałem/am się
z powyższymi informacjami.

Data i podpis Laureata: _______________________________
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