
 

 

REGULAMIN KONKURSU „PODZIEL SIĘ Z MIŁOŚCIĄ” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nad-

zoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regu-

lamin”). 

2) Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Podziel się z miłością” (dalej: „Konkurs”)  

i polega na wykonaniu zadania konkursowego. 

3) Organizatorem  Konkursu jest  GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Re-

jonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489569, NIP: 779-232-38-33, REGON: 

300684897 (dalej: „Organizator”). 

4) Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę oraz wyłącznie zobowiązanym do wy-

dawania nagród Uczestnikom.  

5) Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej pod adresem: www.ptasiemleczko.pl 

(dalej jako „Strona Konkursu” ).  

6) Zadanie konkursowe (dalej jako: „Zadanie Konkursowe”) to zadanie, o którym mowa  

w  § 2 pkt 1 Regulaminu. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe będą oceniane pod kątem 

oryginalności, kreatywności oraz pomysłowości. 

7) Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

8) Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 23.01.2023 r. godz. 11:00 do dnia 

19.02.2023 r. godz. 23:59, przy czym w okresie od dnia 09.01.2023 godz. 10:00 do dnia 

23.01.2022 r. godz. 10:59, tj. przed rozpoczęciem Konkursu wskazanym powyżej, Uczestnik 

ma możliwość skorzystania z opcji powiadomienia przez Organizatora o rozpoczęciu Kon-

kursu poprzez podanie swojego adresu email w formularzu dostępnym na Stronie konkursu. 

Powiadomienie wysyłane jest na adres email Uczestnika w chwili rozpoczęcia Konkursu 

wskazanego powyżej. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz roz-

patrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 5 kwietnia 2023 roku (dalej jako: „Czas trwa-

nia Konkursu”). 

9) Uczestnikiem Konkursu jest osoba spełniająca wymogi określone w § 3 niniejszego Regula-

minu (dalej jako: „Uczestnik”). 

10) Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik  przystępując  do Konkursu zobowiązany jest 

zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się 

do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
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wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu 

oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 

 

§2 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien: 

a) w okresie od dnia 23.01.2023 r. do dnia 19.02.2023 r. dokonać zakupu na terenie Rzeczy-

pospolitej Polskiej co najmniej jednego opakowania pianek Ptasie Mleczko® 360g lub Pta-

sie Mleczko® 340g (dalej jako: „Produkt”) oraz zachować dowód zakupu (dalej jako: „Do-

wód Zakupu”). Dowód Zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza oryginał 

paragonu fiskalnego lub faktury VAT (faktura VAT może być wystawiona tylko na osobę 

fizyczną bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą), potwierdzający 

dokonanie zakupu Produktu w dowolnym sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. 

Organizator zastrzega, iż paragon fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Pro-

duktu albo faktura VAT lub faktura VAT marża wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Ponadto w rozu-

mieniu niniejszego Regulaminu, Dowodem Zakupu nie są w szczególności paragony niefi-

skalne oraz potwierdzenia płatności kartą płatniczą, 

b) wypełnić formularz dostępny na Stronie Konkursu, 

c) w udostępnionym formularzu na Stronie Konkursu wykonać Zadanie konkursowe polega-

jące na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na następujące zadanie: „Podziel się z miłością 

słodkim i lekkim wyznaniem dla swojej ukochanej osoby. Liczy się oryginalność, kreatyw-

ność i dobry smak”  (dalej jako: „Odpowiedź”). Odpowiedź nie może być dłuższa niż 250 

znaków wraz ze spacjami. 

d) załączyć w formularzu, w formacie JPG lub PNG o wielkości do 5 MB, wyraźne i czytelne 

zdjęcie 1 (słownie: jednego) Dowodu Zakupu (dalej jako: „Zdjęcie”) lub 1 (słownie: jeden) 

plik w formacie PDF lub JPG (zależnie od formy przekazania Uczestnikowi Dowodu Zakupu 

przez sprzedawcę) o wielkości do 10 MB stanowiący 1 (słownie: jeden) Dowód Zakupu w 

przypadku, gdy Produkt został zakupiony przez Internet a Dowód Zakupu został Uczestni-

kowi dostarczony drogą elektroniczną (dalej jako: „Plik”). Zdjęcie lub Plik musi przedsta-

wiać cały Dowód Zakupu umożliwiając sprawdzenie sklepu, w którym został zakupiony Pro-

dukt, datę sprzedaży oraz identyfikację zakupionego Produktu. Niedozwolona jest jakakol-

wiek ingerencja w treść Dowodu Zakupu lub Zdjęcie lub Plik go przedstawiające. Zdjęcie 

lub Plik przedstawiający dwa lub więcej Dowody Zakupu są niedopuszczalne.  

 

 W udostępnionym formularzu na Stronie Konkursu Uczestnik może wskazać skąd dowie-

dział się o Konkursie. Wskazanie tej informacji nie jest jednak wymagane w celu wzięcia 

udziału w Konkursie. 
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2) Spełnienie wskazanych powyżej czynności jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia oraz 

przystąpieniem do Konkursu. 

3) Ze wszystkich przesłanych Odpowiedzi będą wyłonione najlepsze, na zasadach określonych 

w Regulaminie.  

4) Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe powinny być unikalnymi i oryginalnymi treściami, stwo-

rzonymi przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności, Odpowiedzi nie 

mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych kon-

kursów, jak również prawa do Odpowiedzi nie mogą przysługiwać żadnym podmiotom trze-

cim.  

5) Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę Odpowiedzi w każdym dniu trwania 

Konkursu, pod warunkiem, iż za każdym razem Odpowiedź na Zadanie Konkursowe będzie 

inna, a załączony do niej Dowód Zakupu będzie dokumentował inną transakcję kupna co naj-

mniej jednego Produktu przy czym każdorazowo Dowód Zakupu musi spełniać warunki okre-

ślone w pkt 1 lit. a) i d) niniejszego paragrafu. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu w 

okresie trwania Konkursu więcej niż jeden raz tej samej Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe 

oraz więcej niż jeden raz tego samego Dowodu Zakupu dokumentującego tę samą transakcję 

kupna Produktu. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regula-

minie nie będą brały udziału w Konkursie. 

6) Jeden Uczestnik w całym okresie trwania Konkursu może uzyskać tylko jedną Nagrodę  

I stopnia, tylko jedną Nagrodę II stopnia oraz tylko jedną Nagrodę III stopnia. Nagrody zostały 

szczegółowo opisane w § 6 Regulaminu poniżej.  

7) Jury wybierze łącznie 132 najlepsze Odpowiedzi, które zostaną nagrodzone. Nagrody  I, II i III 

stopnia dostaną Uczestnicy, którzy zgłoszą najciekawsze Odpowiedzi na zasadach określo-

nych w niniejszym Regulaminie w taki sposób, że w każdym z czterech tygodni trwania Kon-

kursu do wygrania jest jedna Nagroda I stopnia (łącznie w całym okresie trwania Konkursu do 

wygrania są cztery Nagrody I stopnia), dziesięć Nagród II stopnia (łącznie w całym okresie 

trwania Konkursu do wygrania jest czterdzieści Nagród II stopnia) i dwadzieścia pięć Nagród 

III stopnia (łącznie w całym okresie trwania Konkursu do wygrania jest sto Nagród III stopnia).  

8) W czasie trwania Konkursu Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu w sposób następu-

jący: 

a) Uczestnik Konkursu musi udzielić Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w formularzu 

dostępnym na Stronie Konkursu, Odpowiedź musi spełniać wymagania określone  

w niniejszym Regulaminie; 

b) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do załączenia w formularzu na Stronie Konkursu 

Zdjęcia lub Pliku Dowodu Zakupu spełniającego warunki określone w niniejszym Re-

gulaminie;  
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c) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podania adresu email w formularzu dostęp-

nym na Stronie Konkursu; 

d) Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu tym samym akceptuje treść 

niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zobowiązuje się do ich przestrze-

gania. Ponadto, udzielenie przez Uczestnika Konkursu Odpowiedzi na Zadanie Kon-

kursowe i przesłanie jej do Organizatora jest tym samym rozumiane jako działanie po-

twierdzające wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak przesłania Odpowiedzi na Zadanie 

Konkursowe będzie rozumiany jako brak wyrażenia powyższej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika, a tym samym skutkuje brakiem możliwości wzięcia 

udziału w Konkursie. 

Tak przygotowane i wysłane przez Uczestnika Konkursu zgłoszenie konkursowe bierze 

udział w Konkursie od dnia jego wysłania. 

9) Organizator dopuszcza możliwość wysłania zgłoszenia konkursowego bez Zdjęcia lub Pliku 

przedstawiającego Dowód Zakupu. Takie zgłoszenie konkursowe musi być przez Uczestnika 

uzupełnione poprzez dosłanie Zdjęcia lub Pliku przedstawiającego Dowód Zakupu, spełniają-

cego warunki określone w Regulaminie, w terminie nie późniejszym niż do dnia 19.02.2023 r. 

godz. 23:59 tj. do czasu zakończenia Konkursu. Uczestnik po wysłaniu zgłoszenia konkurso-

wego bez Zdjęcia lub Pliku przedstawiającego Dowód Zakupu otrzyma na podany przez niego 

adres email link umożliwiający mu dosłanie Zdjęcia lub Pliku przedstawiającego Dowód Za-

kupu do wysłanego zgłoszenia konkursowego, z zastrzeżeniem, że wielkość Zdjęcia lub Pliku 

musi spełniać wymagania określone w pkt 1 lit. d) powyżej. Uzupełnione zgłoszenie konkur-

sowe przesłane w okresie trwania Konkursu bierze udział w Konkursie od dnia dosłania przez 

Uczestnika Zdjęcia lub Pliku przedstawiającego Dowód Zakupu spełniającego warunki okre-

ślone w niniejszym Regulaminie. Brak przesłania Zdjęcia lub Pliku przedstawiającego Dowód 

Zakupu do dnia 19.02.2023 r. godz. 23:59 lub przesłanie ich po tym terminie skutkuje wyklu-

czeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.  

10) Jury będzie dokonywało wyboru Zwycięzców Konkursu oraz przyznawało im Nagrody oce-

niając Odpowiedzi na Zadanie konkursowe pod kątem oryginalności, kreatywności oraz po-

mysłowości na zasadach poniżej wskazanych: 

a) Nagrody I stopnia będą przyznawane w ten sposób, iż jednemu Uczestnikowi Kon-

kursu będącemu autorem najlepszej Odpowiedzi w danym tygodniu trwania Konkursu 

zostanie przyznana Nagroda I stopnia. Przyznawanie Nagród I stopnia będzie dokony-

wane w następujących etapach: 

a. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 23.01.2023 roku do dnia 

29.01.2023 roku – Nagrody I stopnia zostaną przyznane w dniu  

02.02.2023 roku, 
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b. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 30.01.2023 roku do dnia 

05.02.2023 roku – Nagrody I stopnia zostaną przyznane w dniu  

09.02.2023 roku, 

c. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 06.02.2023 roku do dnia 

12.02.2023 roku – Nagrody I stopnia zostaną przyznane w dniu 16.02.2023 

roku, 

d. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 13.02.2023 roku do dnia 

19.02.2023 roku – Nagrody I stopnia zostaną przyznane w dniu 23.02.2023 

roku. 

b) Nagrody II stopnia będą przyznawane w ten sposób, iż dziesięciu Uczestnikom Kon-

kursu będących autorami kolejnych dziesięciu najlepszych Odpowiedzi w danym tygo-

dniu trwania Konkursu zostanie przyznana Nagroda II stopnia. Przyznawanie Nagród 

II stopnia będzie dokonywane w następujących etapach: 

a. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 23.01.2023 roku do dnia 

29.01.2023 roku – Nagrody II stopnia zostaną przyznane w dniu  

02.02.2023 roku, 

b. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 30.01.2023 roku do dnia 

05.02.2023 roku – Nagrody II stopnia zostaną przyznane w dniu  

09.02.2023 roku, 

c. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 06.02.2023 roku do dnia 

12.02.2023 roku – Nagrody II stopnia zostaną przyznane w dniu 16.02.2023 

roku, 

d. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 13.02.2023 roku do dnia 

19.02.2023 roku – Nagrody II stopnia zostaną przyznane w dniu 23.02.2023 

roku. 

c) Nagrody III stopnia będą przyznawane w ten sposób, iż dwudziestu pięciu Uczestni-

kom Konkursu będących autorami kolejnych dwudziestu pięciu najlepszych Odpowie-

dzi w danym tygodniu trwania Konkursu zostanie przyznana Nagroda III stopnia. Przy-

znawanie Nagród III stopnia będzie dokonywane w następujących etapach: 

a. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 23.01.2023 roku do dnia 

29.01.2023 roku – Nagrody III stopnia zostaną przyznane w dniu  

02.02.2023 roku, 

b. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 30.01.2023 roku do dnia 

05.02.2023 roku – Nagrody III stopnia zostaną przyznane w dniu  

09.02.2023 roku, 

c. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 06.02.2023 roku do dnia 

12.02.2023 roku – Nagrody III stopnia zostaną przyznane w dniu 16.02.2023 

roku, 
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d. dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 13.02.2023 roku do dnia 

19.02.2023 roku – Nagrody III stopnia zostaną przyznane w dniu 23.02.2023 

roku. 

11) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zatrzymania posiadanego oryginału Dowodu Za-

kupu przez Czas trwania Konkursu oraz w przypadku wniesienia reklamacji – przez czas jej 

rozpoznania. Organizator zastrzega sobie możliwość żądania okazania oryginału Dowodu 

Zakupu do wglądu na etapie wyłaniania Zwycięzcy lub wydawania Nagród. Brak przekazania 

oryginału Dowodu Zakupu pomimo wezwania Organizatora, może być podstawą do wyklu-

czenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 
§3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1) Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu  

art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2022, poz. 1360 z późn. zm.), która podczas trwania 

Konkursu spełnia następujące warunki: 

a) jest osobą pełnoletnią; 

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu; 

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). 

2) Warunkiem udziału w Konkursie jest wskazanie przez Uczestnika w formularzu na Stronie 

Konkursu swojego prawdziwego adresu email. 

3) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani LOTTE Wedel sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z 

przeprowadzeniem Konkursu  oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w ro-

zumieniu Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także 

osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia. 

4) Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:  

a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu;  

b) naruszenia związane z zamieszczaniem Odpowiedzi niezgodnych z pkt 5 niniejszego 

paragrafu;  

c) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie, o których 

mowa w pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu;  

d) naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika pełni praw autorskich do zgło-

szonej Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. 

5) Zabronione jest dodawanie Odpowiedzi, które:  

a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami oby-

czajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),  
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b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, 

patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz narusza-

łyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności, 

c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu 

nie jest uprawniony do rozporządzania nimi,  

d) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane 

za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie 

uznane za obraźliwe, byłyby niemoralne, zawierałyby treści polityczne, propagandowe, 

religijne, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub przedstawiające używki (alko-

hol, wyroby tytoniowe, środki odurzające bądź inne podobne); 

e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,  

f) miałyby na celu lub zawierały treści dotyczące promocji podmiotów prowadzących dzia-

łalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług innych niż Organizator lub LOTTE 

Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

g) naruszałyby prawa lub dobre imię LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub 

innych osób.  

6) Przez wykluczenie Uczestnika z Konkursu należy rozumieć sytuację, w której Odpowiedź 

przesłana przez Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy wyborze Zwycięzców, Uczest-

nikowi nie zostanie przyznana Nagroda, a w przypadku przyznania mu już Nagrody, Orga-

nizator będzie mógł od decyzji o przyznaniu Nagrody odstąpić. Decyzję o wykluczeniu 

Uczestnika z Konkursu może podjąć Organizator. 

7) Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez 

Jury, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku 

zgłoszenia do Organizatora lub Podmiotu Zlecającego Konkurs przez osoby trzecie rosz-

czeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje rów-

nież prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia rekla-

macji zgodnie z Regulaminem. 

8) Zgłoszenie udziału w Konkursie, które jest równoczesne z wykonaniem Zadania Konkurso-

wego, musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokol-

wiek z warunków określonych w Regulaminie stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika 

z udziału w Konkursie. 

9) Naruszenia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności naruszenia opisane  

w pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika  

z Konkursu. 
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§ 4 

JURY KONKURSOWE 

1) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Zwycięzców Konkursu, 

Organizator powoła Jury konkursowe (dalej: „Jury”). 

2) W skład Jury wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Organizatora oraz 3 (słownie: 

trzy) osoby wskazane przez LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

3) Jury wybierze łącznie 132 najciekawszych Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz zde-

cyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

§ 5 

ZWYCIĘZCY KONKURSU 

1) Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy nadesłali najciekawsze według Jury 

Odpowiedzi, łącznie 132 Odpowiedzi, po 33 Odpowiedzi w każdym tygodniu trwania Kon-

kursu (dalej: Zwycięzca). 

2) Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości email na 

adres wskazany podczas wypełniania zgłoszenia do Konkursu. Informacja, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie informację o przyznaniu Nagrody i jej stopnia. 

Ponadto lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Stronie Konkursu poprzez podanie 

dwóch pierwszych liter/znaków adresu mailowego Zwycięzcy oraz całości końcówki adresu 

mailowego po znaku „@” przykład: mw******@gmail.com. Lista Zwycięzców zostanie opu-

blikowana po zakończeniu każdego tygodnia trwania Konkursu do 5 dni od zebrania pełnej 

listy Zwycięzców z danego tygodnia trwania Konkursu.  

3) Decyzje Jury o wyborze Zwycięzców Konkursu, zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu 

w terminie 10 dni roboczych od dnia wysłania przez nich zgłoszenia konkursowego. 

4) Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 3 powyżej. 

Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków,  

o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestni-

cząca w Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 powyżej lub  

w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca w sposób wskazany  

w § 3 pkt 4 Regulaminu naruszył niniejszy Regulamin, Jury może wykluczyć go z Konkursu.  

5) Dodatkowo nagrodzone Odpowiedzi nadesłane w terminie od 23.01.2023 r. do 05.02.2023 

r. zostaną publicznie wyświetlone w dniu 14.02.2023 r. na ekranie reklamowym zlokalizowa-

nym w Warszawie.  

 

 

mailto:mw******@gmail.com
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§ 6 

NAGRODY 

1) W Konkursie przewidziane są 3 rodzaje Nagród: Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia oraz 

Nagrody III stopnia (nazywane łącznie jako: „Nagrody”).  

2) Nagrodą I stopnia („Nagroda I stopnia”) w Konkursie jest karta wartościowa SODEXO o 

wartości 1500,00 złotych każda dla 4 najlepszych Odpowiedzi. W Konkursie przewidziane 

są łącznie cztery Nagrody I stopnia, przy czym w każdym z tygodniu trwania Konkursu Jury 

może przyznać jedną Nagrodę I stopnia.  
3) Nagrodą II stopnia („Nagroda II stopnia”) w Konkursie jest karta wartościowa SODEXO o 

wartości 400,00 złotych każda dla 28 najlepszych Odpowiedzi. W Konkursie przewidzianych 

jest łącznie czterdzieści Nagród II stopnia, przy czym w każdym tygodniu trwania Konkursu 

Jury może przyznać dziesięć Nagród II stopnia.  

4) Nagrodą III stopnia („Nagroda III stopnia”) w Konkursie jest walentynkowy box Ptasie 

Mleczko® o wartości jednostkowej 60,00 złotych brutto każdy w skład którego wchodzą 4 

opakowania pianek Ptasie Mleczko® dla 100 najlepszych Odpowiedzi. W Konkursie prze-

widzianych jest łącznie sto Nagród III stopnia, przy czym w każdym tygodniu trwania Kon-

kursu Jury może przyznać dwadzieścia pięć Nagród III stopnia. 

5) Do każdej nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę pie-

niężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycz-

nych od nagród rzeczowych, tj. 11,11% wartości przekazywanej Zwycięzcy Konkursu 

nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która to nagroda pieniężna zostanie potrą-

cona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od 

osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych) i przekazana na konto właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca Kon-

kursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

6) Zwycięzca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 5 pkt 2 powyżej, zobowiązany 

jest do wysłania w terminie 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od jego otrzymania,  

w formie wiadomości e-mail wysłanej w odpowiedzi na otrzymane powiadomienie, swoich 

prawdziwych następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny  

i zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, jak również danych adresowych właści-

wego Urzędu Skarbowego.  

7) Jeśli Zwycięzca w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni nie wyśle wiadomości zwrotnej z wymaga-

nymi danymi, zgodnie z pkt. 6 powyżej, zostanie wykluczony z Konkursu, a Jury wybierze w 

jego miejsce, w ciągu następnego dnia roboczego, kolejnego Zwycięzcę Konkursu. Do ko-

lejnych Zwycięzców stosuje się procedurę powiadomienia opisaną  

w § 5 pkt 2  i § 6 pkt 6 powyżej. 
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8) Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Zwycięzcę adres korespondencyjny na te-

renie Polski w formie przesyłki kurierskiej  w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania 

od Zwycięzcy informacji niezbędnych do wysyłki Nagrody. 

9) Organizator oraz LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponoszą odpowie-

dzialności z powodu niemożności wysłania Zwycięzcy powiadomienia o wygranej, o którym 

mowa w §5 pkt 2  lub niemożności doręczenia Nagrody w wypadku podania przez Uczest-

nika błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych lub braku możliwości skontaktowa-

nia się ze Zwycięzcą z powodów leżących stronie Zwycięzcy. 

 

§7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator,  

tj. GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z sie-

dzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębior-

ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000489569, NIP: 779-232-38-33, REGON: 300684897. 

2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontak-

tować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z przetwarzaniem, 

o którym mowa w niniejszym Regulaminie,  wysyłając e-maila na  adres: iod@goldensub-

marine.com. 

3) Dane osobowe będą przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji poniższych celów 

w ramach Konkursu:  

a) zebrania Odpowiedzi oraz wyłonienia Zwycięzców; 

b) wykonania zobowiązań organizatora konkursu tj. przyznania i wydania Nagród; 

c) rozpatrywania skarg i reklamacji; 

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 

e) wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków 

wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze konkursu, w tym prowadzenia 

ksiąg rachunkowych; 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych powyżej na podstawie: 

a) zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, za po-

mocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez udzielenie przez Uczestnika 

Konkursu Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe i przesłanie jej do Organizatora oraz wy-

słania przez Zwycięzcę wiadomości e-mail z danymi do wysyłki Nagrody; 

b) na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w związku z wykonywaniem obowiązków związanych 

z podatkiem od wygranej i innych oraz rozpatrywaniem skarg i reklamacji; 
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c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ad-

ministratora danych, takich jak przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, ewen-

tualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. 

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być, w szczególności, następujące podmioty: pod-

mioty świadczące usługi z zakresu księgowości i rachunkowości, dostawcy usługi poczty e-

mail, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie 

prawne. Dane osobowe mogą być także przekazane organom wymiaru sprawiedliwości, a 

także organom władzy publicznej oraz podmiotom publicznym uprawnionym do dostępu do 

danych na podstawie przepisów prawa. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminów na zgłoszenie roszczeń 

związanych z przetwarzaniem danych w celach wymienionych powyżej i/lub do upływu ter-

minów wynikających z przepisów prawa. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunię-

cia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-

rzania danych osobowych. 

8) Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z pra-

wem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wy-

słanie swego żądania listem poleconym lub elektronicznie na adres Organizatora; wycofa-

nie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w  Konkursie. 

9) W przypadku uznania, że Administrator danych przetwarza dane osobowe w sposób 

sprzeczny z prawem, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzor-

czego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10) Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne 

w celu wzięcia udziału w Konkursie. 

11) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-

filowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodo-

wej. 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 

1) Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. W razie 

stwierdzenia naruszeń niniejszego postanowienia, Organizator jest uprawniony do wyklu-

czenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnie-

nie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim 

przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

2) Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 

i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną Odpowiedzią na Zadanie Konkursowe. 

W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w związku 



 

12 

 

z wykorzystaniem Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora i/lub LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z wszelkiej odpowie-

dzialności z tego tytułu, w tym zwrócić Organizatorowi lub LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie wszelkie poniesione koszty. 

3) Uczestnik, wysyłając Odpowiedź na Zadanie Konkursowe, wyraża zgodę na dokonywanie 

przez LOTTE Wedel sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie lub na jego zlecenie wszelkich 

zmian, przeróbek i innych modyfikacji wysłanej przez niego Odpowiedzi na Zadanie Konkur-

sowe, zgodnie z potrzebami LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz na ko-

rzystanie z tak zmienionej Odpowiedzi. 

4) Odpowiedzi wysłane przez Uczestników w związku z Zadaniem konkursowym mogą zostać 

w szczególności umieszczone w Internecie, wykorzystane w katalogach  LOTTE Wedel sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie lub innych podmiotów  współpracujących z LOTTE Wedel sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, publicznie rozpowszechniane m.in. w sposób wskazany w § 

5 pkt. 5 oraz wykorzystane na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 5 poniżej, bez poda-

wania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, poprzez przesłanie Od-

powiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5) Wysłanie Odpowiedzi w wyniku wykonania Zadania Konkursowego zgodnie  

z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi Konkursu oraz  

LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z pra-

wem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi w okresie 5 lat od jej wysłania, 

bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie jej  

wysłania, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych no-

śnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową  

i optyczną, 

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi  

i optycznymi, 

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), 

d) wielokrotne publiczne wystawienie, 

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych 

lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub ana-

logowych, 

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów 

LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
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h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie korzystania z tak 

powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g), bez względu na ilość 

nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy,  

oraz jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika do niewykonywania autor-

skich praw osobistych do wysłanej Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe względem Or-

ganizatora i LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w szczególności z wyra-

żeniem zgody na wykorzystywanie tej Odpowiedzi w sposób anonimowy, tj. bez poda-

wania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy. 

6) Z chwilą wydania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora 

prawa autorskie majątkowe do Odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na 

polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej wraz z prawem do wykonywania przez 

Organizatora autorskich praw osobistych do Odpowiedzi. Organizator ma prawo przenieść 

nabyte przez niego prawa autorskie majątkowe na podmioty trzecie na co Uczestnik wyraża 

zgodę z chwilą przesłania Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. 

7) Z chwilą przesłania Odpowiedzi w wykonaniu Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Or-

ganizatorowi Konkursu oraz LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyłącznego 

zezwolenia na wykonywanie – na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 5 powyżej – zależ-

nych praw autorskich do opracowań Odpowiedzi przesłanej w wykonaniu Zadania Konkur-

sowego, w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonanych 

przez Organizatora Konkursu oraz LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub na 

ich zlecenie, zezwala na dowolne modyfikowanie przesłanej Odpowiedzi, także jeśli nie sta-

nowi stworzenia opracowania, a także udziela Organizatorowi Konkursu oraz LOTTE Wedel 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do przesłanej Odpowiedzi osobom trzecim. 

§ 9 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgła-

szać na piśmie listem poleconym  w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 14 dni 

od zakończenia Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 

2) Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres  

e-mail Uczestnika oraz dokładne uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być́ prze-

słana na adres Organizatora: ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań. Dodatkowo Organizator 

zaleca wskazywanie dopisku „Konkurs E. Wedel – Podziel się miłością” (ten dopisek nie jest 

obowiązkowy).  

3) Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 

4) Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję na piśmie na adres podany  

w reklamacji. 
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5) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika  

do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia postępowania re-

klamacyjnego jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządze-

nia.) 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.ptasiemelczko.pl. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie na-

ruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i nie spowoduje pogorszenia warunków 

uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz 

nowa treść Regulaminu zostaną̨ zamieszczone na stronie www.ptasiemleczko.pl w taki spo-

sób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp z odpowiednim wyprzedzeniem, 

umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne 

odstąpienie od udziału w Konkursie. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zawierać będzie in-

formacje o sposobie i terminie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie. 

W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu 

Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego 

tytułu. Brak złożenia oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie w terminie wska-

zanym w powiadomieniu o zmianach w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją zmian 

w Regulaminie. 

3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa po-

wszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego. 

4) O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej prze-

syłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba że inaczej za-

strzeżono w treści niniejszego Regulaminu. 
 


