REGULAMIN KONKURSU PN. „MAMY DLA CIEBIE SUPER KONKURS!”
DLA WŁAŚCICIELI SKLEPÓW DYSTRYBUUJĄCYCH WYBRANE PRODUKTY MARKI„PURINA”
(dalej: Regulamin)
PODSTAWOWE ZASADY
A. Konkurs skierowany jest do właścicieli sklepów dystrybuujących produkty marki „Purina” w
postaci suchej karmy Dog Chow lub Cat Chow dostępnych w opakowaniach jednostkowych
lub na wagę (dalej: Produkty). Pełna lista Produktów znajduje się w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
B. Nagrody przyznawane będą za zgromadzenie jak największej liczby punktów za rejestrację
zgłoszeń dokonywanych w ramach konsumenckiej akcji promocyjnej towarzyszącej
niniejszemu konkursowi. Szczegółowe zasady przeprowadzania akcji konsumenckiej oraz
przyznawania nagród w konkursie zostały opisane w pkt 3 Regulaminu.
C. Konkurs trwa w dniach od 16 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – jest to okres, w którym
przyjmowane są zgłoszenia do konkursu oraz w którym uczestnicy mogą gromadzić punkty.
Czynności związane z wydaniem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji
zakończą się do dnia 10 kwietnia 2020 r.
D. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.prawdziwy-pies.pl/superbohater.
E. Do zdobycia są nagrody rzeczowe w postaci hulajnóg elektrycznych.
F. Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań (dalej: Organizator).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu pn. „Mamy dla Ciebie
super konkurs!” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału,
specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne oraz zasady
przetwarzania danych osobowych.
1.

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

1.1.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności
prawnej, prowadzących działalność gospodarczą (również w formie spółki cywilnej) oraz
spółek prawa handlowego, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
prowadzą detaliczną sprzedaż Produktów do konsumentów (dalej: Uczestnicy).

1.2.

Konkurs organizowany jest w punktach detalicznych znajdujących się na terenie Polski i
dystrybuujących Produkty (dalej: Sklepy).

1.3.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w dniach od 16 września 2019 r. do 31
rudnia 2019 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy (dalej: Formularz zgłoszeniowy) dostępny
na stronie internetowej www.prawdziwy-pies.pl/superboater (dalej: strona internetowa
Konkursu).

1.4.

Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie również przez swoich przedstawicieli – osoby
fizyczne upoważnione do działania w imieniu Uczestników w związku z uczestnictwem w
Konkursie (np. pracownik, zleceniobiorca, pełnomocnik itp., dalej: Przedstawiciel).
Przedstawiciel może dokonywać w imieniu Uczestnika wszelkich czynności związanych z
udziałem w Konkursie, w tym dokonać zgłoszenia do Konkursu, odebrać nagrodę oraz
składać reklamacje. Przedstawiciel nie jest Uczestnikiem Konkursu. Postanowień
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Regulaminu dotyczących Przedstawicieli nie stosuje się w przypadku, gdy Uczestnik bierze
osobiście udział w Konkursie.
1.5.

Uczestnik może być reprezentowany w Konkursie tylko przez jednego Przedstawiciela.

1.6.

Przedstawiciel obowiązany jest uprzednio uzyskać zgodę danego Uczestnika na jego
reprezentację w Konkursie.

1.7.

Uczestnik może w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec reprezentowania w Konkursie
przez Przedstawiciela. Uczestnik wyraża sprzeciw poprzez oświadczenie złożone
Organizatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora –
Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań.
Z chwilą otrzymania sprzeciwu, Organizator wyłącza danego Przedstawiciela
z reprezentowania Uczestnika w Konkursie. Uczestnik może wówczas jednocześnie:
zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie, kontynuować udział w nim działając
osobiście lub wyznaczyć innego Przedstawiciela. O swojej decyzji Uczestnik zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować Organizatora.

1.8.

Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy do Konkursu wymaga podania
następujących informacji:
1.8.1. imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika;
1.8.2. NIP Uczestnika;
1.8.3. adres Sklepu;
1.8.4. adres e-mail Uczestnika, a w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje Przedstawiciel –
adres e-mail Sklepu lub Uczestnika (właściciela Sklepu);
1.8.5. a w przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy wypełnia Przedstawiciel – również
złożenia oświadczenia o uzyskaniu zgody Uczestnika na reprezentowanie go w
związku z udziałem w Konkursie.

1.9.

W odpowiedzi na prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy, Uczestnik otrzyma
wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym, zawierającą
informację o przyjęciu zgłoszenia. W przypadku, gdyby Uczestnik nie otrzymał takiej
wiadomości w ciągu 24 godzin od dnia przesłania Formularza zgłoszeniowego,
wówczas powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem

2.

CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1.

Nagrodami przeznaczonymi do wydania w Konkursie jest 7 (słownie: siedem) sztuk
hulajnóg elektrycznych, o wartości jednostkowej 1.499,00 zł (słownie: tysiąc czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto (dalej: Nagroda).

2.2.

W przypadku, gdy Nagrodę otrzyma Uczestnik będący osobą fizyczną (również wspólnicy
spółek cywilnych) nie jest on zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych
rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskania Nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z Nagrodą
otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego
podatku od nagrody otrzymanej w Konkursie.

2.3.

Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 2.3. Regulaminu zostanie potrącona
przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych od nagrody wydanej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody 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.

2.4.

W przypadku, gdy Nagrodę otrzyma Uczestnik będący podmiotem innymi niż osoba
fizyczna, Nagroda otrzymana w ramach Konkursu podlega samodzielnemu rozliczeniu
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przez takiego Uczestnika w ramach przychodów uzyskiwanych z prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
3.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1.

Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy najlepiej wykonają zadanie wyznaczone
przez Organizatora. Zadanie polega na zachęcaniu przez Uczestników klientów ich Sklepów
(konsumentów) do rejestrowania zgłoszeń w akcji konsumenckiej, zgodnie z zasadami
opisanymi w jej regulaminie dostępnym na www.prawdziwy-pies.pl/superbohater.

3.2.

Akcja konsumencka organizowana jest równolegle do Konkursu i wymaga, aby w okresie
od 16 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku spełnić łącznie wszystkie niżej
wymienione warunki:
3.2.1. zakupić jednorazowo (tzn. na jednym paragonie fiskalnym – jedną transakcją)
w dowolnym sklepie stacjonarnym na terenie Polski, Produkty o łącznej wartości co
najmniej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100);
3.2.2. zachować paragon fiskalny otrzymany w związku z dokonaniem zakupu
Produktów;
3.2.3. zarejestrować zakup Produktów w sposób szczegółowo opisany w pkt 2.9.
regulaminu akcji konsumenckiej
(dalej: Akcja konsumencka). W przypadku spełnienia wszystkich ww. warunków, uczestnik
Akcji konsumenckiej uprawniony jest do odebrania nagrody w postaci dwóch biletów do
kina.

3.3.

Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie jak największej liczby punktów w związku ze
zgłoszeniami rejestrowanymi w ramach Akcji konsumenckiej. Punkty przyznawane są
zgodnie z zasadą, że za każde prawidłowo dokonane zgłoszenie w Akcji konsumenckiej,
Sklep, który wystawił paragon fiskalny będący podstawą ważnego zgłoszenia w Akcji
konsumenckiej (zgodnego z regulaminem Akcji konsumenckiej), otrzyma 1 punkt.

3.4.

Na potrzeby rozstrzygnięcia rywalizacji pomiędzy Uczestnikami o Nagrody, Organizator
prowadzi ranking przedstawiający Uczestników (Sklepy) oraz liczbę zdobytych przez nich
punktów (dalej: Ranking).

3.5.

Uczestnicy (Sklepy), które zajmą 7 (słownie: siedem) pierwszych miejsc w Rankingu
otrzymają po jednej Nagrodzie.

3.6.

Informacja o przyznanych Nagrodach zostanie przekazana zwycięzcom przez Organizatora
za pośrednictwem wiadomości wysłanych na adresy e-mail podane przez zwycięzców w
Formularzu zgłoszeniowym. Informacje zostaną przekazane do dnia 1 marca 2020 r.

3.7.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik i zajmie
jednocześnie jedno z siedmiu pierwszych miejsc w Rankingu, prawo do otrzymania
Nagrody ma ten Uczestnik, który uzyskał zwycięski wynik jako pierwszy.

3.8.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty lub przesyłki
kurierskiej na adresy Sklepów podany w Formularzach zgłoszeniowych do dnia 20 marca
2020 r.

4.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 3 kwietnia 2020 r.
(decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje należy wysłać listem poleconym na
adres Organizatora z dopiskiem Konkurs pn. „Mamy dla Ciebie super konkurs!”
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4.2.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika, dokładny adres
Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji
i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.3.

Organizator poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym w
terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi.

4.4.

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

5.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.

Administratorem danych osobowych Uczestników i Przedstawicieli w Konkursie jest Nestlé
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
Konkursu pn. „Mamy dla Ciebie super konkurs!”. Przetwarzanie danych odbywa się na tej
podstawie, że jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestlé Polska
S.A., jakim jest realizacja promowaniu marki Purina Dog Chow i Purina Cat Chow.

5.2.

W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz
rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji administratorem danych osobowych jest Albedo
Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3,
60-623 Poznań. Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla
wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Konkursu.

5.3.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych
przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.

6.

WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie.
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.

6.2.

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:

na

potrzeby

6.2.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
6.2.2. prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
6.3.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nieodebrana w terminie z winy
zwycięzcy lub nagroda osoby wykluczonej z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

6.4.

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.
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6.5.

Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu
art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

6.6.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie
pies.pl/superbohater oraz w siedzibie Organizatora.

6.7.

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 Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie
Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, który został podany w
Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

6.8.

Organizator działa na zlecenie spółki Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672),
ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420,
kapitał zakładowy 50.000.000 zł w pełni opłacony (zwana w regulaminie „Nestle”).

internetowej

www.prawdziwy-
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ZAŁĄCZNIK NR 1
LISTA PRODUKTÓW PROMOWANYCH W KONKURSIE
masa jedn.
w g.

Nazwa produktu

PRO PLAN PIES - LINIA OPTI
DOG CHOW
DOG CHOW PUPPY Kurczak

2 500

DOG CHOW PUPPY Kurczak

14 000

DOG CHOW PUPPY Jagnięcina

2 500

DOG CHOW PUPPY Jagnięcina

14 000

DOG CHOW ADULT Kurczak

2 500

DOG CHOW ADULT Kurczak

14 000

DOG CHOW ADULT Jagnięcina

2 500

DOG CHOW ADULT Jagnięcina

14 000

DOG CHOW MATURE ADULT Kurczak

14 000

DOG CHOW MATURE ADULT Jagnięcina

2 500

DOG CHOW MATURE ADULT Jagnięcina

14 000

DOG CHOW Senior Kurczak

2 500

DOG CHOW SENIOR Jagnięcina

2 500

DOG CHOW SENIOR Jagnięcina

14 000

DOG CHOW PUPPY LARGE BREED Indyk

2 500

DOG CHOW PUPPY LARGE BREED Indyk

14 000

DOG CHOW ADULT LARGE BREED Indyk

2 500

DOG CHOW ADULT LARGE BREED Indyk

14 000

DOG CHOW ACTIVE Kurczak

2 500

DOG CHOW ACTIVE Kurczak

14 000

DOG CHOW LIGHT Indyk

2 500

DOG CHOW LIGHT Indyk

14 000

DOG CHOW SENSITIVE Łosoś

2 500

DOG CHOW SENSITIVE Łosoś

14 000

CAT CHOW
CAT CHOW KITTEN Bogata w kurczaka

400

CAT CHOW KITTEN Bogata w kurczaka

1 500

CAT CHOW KITTEN Bogata w kurczaka

15 000

CAT CHOW ADULT Bogata w kaczkę

15 000

CAT CHOW ADULT Bogata w kurczaka

15 000

CAT CHOW ADULT Bogata w łososia

15 000

CAT CHOW SPECIAL CARE 3w1 Bogata w indyka

400

CAT CHOW SPECIAL CARE 3w1 Bogata w indyka

1 500

CAT CHOW SPECIAL CARE 3w1 Bogata w indyka

15 000

CAT CHOW SPECIAL CARE UTH Bogata w kurczaka

400

CAT CHOW SPECIAL CARE UTH Bogata w kurczaka

1 500

CAT CHOW SPECIAL CARE UTH Bogata w kurczaka

15 000

CAT CHOW SPECIAL CARE Hairball Control Bogata w kurczaka

400
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CAT CHOW SPECIAL CARE Hairball Control Bogata w kurczaka

1 500

CAT CHOW SPECIAL CARE Hairball Control Bogata w kurczaka

15 000

CAT CHOW SPECIAL CARE Sensitive Bogata w łososia

15 000

CAT CHOW SPECIAL CARE Sterilized Bogata w kurczaka

400

CAT CHOW SPECIAL CARE Sterilized Bogata w kurczaka

1 500

CAT CHOW SPECIAL CARE Sterilized Bogata w kurczaka

15 000

CAT CHOW Saszetki
CAT CHOW KITTEN GiJ Indyk Cukinia

85

CAT CHOW ADULT GiJ Jagięcina Zielona Fasola

85

CAT CHOW ADULT GiJ Kurczak Cukinia

85

CAT CHOW ADULT GiJ Wołowina Bakłażan

85

CAT CHOW ADULT GiJ Łosoś Zielony Groszek

85
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ZAŁĄCZNIK NR 2
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU PN.
„MAMY DLA CIEBIE SUPER KONKURS!”
1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania
Konkursu pn. „Mamy dla Ciebie super konkurs!” jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z
administratorem Twoich danych Nestlé Polska S.A., możesz to zrobić poprzez e-mail na adres:
data.privacy@pl.nestle.com lub listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02672 Warszawa, Polska. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nestlé
Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
2. Przetwarzanie danych przez Nestlé Polska S.A. odbywa się na tej podstawie, że jest to
niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestlé Polska S.A., jakim jest
realizacja promocji służącej promowaniu marki Purina Dog Chow i Purina Cat Chow.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji
postanowień jej regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na tej
podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora Konkursu wobec jego
Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako
podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia
Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs
(podwykonawcy), np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty
świadczące usługi księgowe oraz prawne. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko
wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy
ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących
przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą
zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą
chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych (RODO).
6. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe Uczestników Konkursu jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak
odpowiednio:
a. przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału
w Konkursie (okres ten może trwać 3 lata), a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez
daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec
przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony
przed takim roszczeniem;
b. w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością
ich przetwarzania, do czego Administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania
danych.
7. W niektórych przypadkach administratorem Twoich danych jest organizator Konkursu –
Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują realizację
obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody w Konkursie (rozliczenie podatku
dochodowego), a także przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Organizator
jest administratorem danych Uczestników w opisanych przypadkach dlatego, że:
a. to na Organizatora nakładane są ww. obowiązki prawne związane z wydaniem nagrody w
Konkursie;
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b. to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania
reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać
takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.
Dane kontaktowe do organizatora Konkursu to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać
do nas również list na adres: „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem
„Moje Dane Osobowe”.
W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Osobą
odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do
naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.
8. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b) prawo do poprawiania danych
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d) prawo do żądania usunięcia danych
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:


w przypadku Nestlé Polska S.A. – poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com, lub
listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa;



w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

9. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo
do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej
sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz
czego się domagasz.
10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na
podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz
zgłosić poprzez kontakt z administratorem:


w przypadku Nestlé Polska S.A. – poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com,
lub listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa poprzez
e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com, lub listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul.
Domaniewska 32, 02-672 Warszawa;



w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
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