REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Dołącz do 11 CERESIT!”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej pt. „Dołącz do 11 CERESIT!” (dalej: Loteria) jest Albedo
Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP
779-21-83-071 (dalej: Organizator).

1.2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych. Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest
prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu
(dalej: Regulamin).

1.3.

Loterią objęte są produkty marki „CERESIT” dostępne w powszechnej dystrybucji na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których kategorie wskazane są na stronie internetowej
www.reprezentacjafachowcow.pl/lista (dalej: Produkty Promocyjne), z wyłączeniem
niektórych produktów marki „CERESIT” z kategorii Ocieplenia, które również wskazane są na
powyższej stronie internetowej.

1.4.

Loteria przeprowadzana jest od 15 kwietnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r. (jest to ostatni dzień
rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż promocyjna uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii
trwa od 15 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Zakup Produktu Promocyjnego dokonany
poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie
udziału w Loterii jest możliwe od 15 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

1.5.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne na stronie
internetowej www.reprezentacjafachowcow.pl (dalej: strona internetowa Loterii) i w innych
mediach. Wszelkie informacje dotyczące Loterii udzielane są również za pośrednictwem
skrzynki kontaktowej: info.promocje@albedomarketing.pl.

2.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII

2.1.

Loteria przeznaczona jest dla podmiotów kupujących Produkty Promocyjne (dalej:
Kupujący). Za Kupujących uznaje się:
2.1.1. pełnoletnie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałe
w Polsce, które kupują Produkty Promocyjne dla celów niezwiązanych bezpośrednio
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
2.1.2. pełnoletnie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych i prowadzące
działalność gospodarczą w Polsce, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, które kupują Produkty Promocyjne w celach związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na wykonywaniu prac
budowlanych, wykończeniowych i im podobnych;
2.1.3. podmioty niebędące osobami fizycznymi i posiadające swoją siedzibę w Polsce,
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które kupują
Produkty Promocyjne w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
polegającą na wykonywaniu prac budowlanych, wykończeniowych i im podobnych.
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2.2.

Loteria przeznaczona jest również dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie sprzedaży Produktów Promocyjnych, o ile wewnętrzne polityki i procedury
stosowane u takich podmiotów nie sprzeciwiają się ich udziałowi w przedsięwzięciach takich,
jak Loteria (dalej: Sklepy). Za Sklepy uznaje się zatem:
2.2.1. pełnoletnie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych i prowadzące
działalność gospodarczą w Polsce, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;
2.2.2. podmioty niebędące osobami fizycznymi i posiadające swoją siedzibę w Polsce,
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
– które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedają Produkty Promocyjne,
a wewnętrzne polityki i procedury stosowane u takich podmiotów nie sprzeciwiają się ich
udziałowi w przedsięwzięciach takich, jak Loteria.

2.3.

Ilekroć w Regulaminie mowa o „Uczestnikach”, należy przez to rozumieć zarówno
Kupujących, jak i Sklepy.

2.4.

W Loterii nie mogą brać udziału:
2.4.1. podmioty, które są kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem lub
jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej, w której znajduje się spółka
Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2.4.2. członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia):
Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie lub Organizatora;
2.4.3. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.4.2. Regulaminu – przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych,
małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni,
opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub
faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wskazanymi w pkt
2.4.2. Regulaminu.

3.

WARUNKI UDZIAŁU KUPUJĄCYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ

3.1.

Aby Kupujący mógł wziąć udział w Loterii, musi spełnić łącznie poniższe warunki:
3.1.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 15 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do 30
czerwca 2019 r. do godziny 23:59:58) zakupić dowolny Produkt Promocyjny (dalej:
Zakup) i uzyskać z tego tytułu oryginalny Dowód zakupu, o którym mowa w pkt
3.2. Regulaminu;
3.1.2. zarejestrować Zakup poprzez dedykowany dla Kupującego formularz zgłoszeniowy,
który dostępny jest na stronie internetowej Loterii www.reprezentacjafachowcow.pl
(dalej: Formularz Kupującego) w okresie od 15 kwietnia 2019 r. od godz. 00:00:05 do
30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59;
3.1.3. zachować do końca trwania Loterii, tj. do 21 stycznia 2020 r. oryginalny Dowód
zakupu, o którym mowa w pkt 3.2. Regulaminu.

3.2.

Dowodem zakupu uprawniającym Kupującego do wzięcia udziału w Loterii jest oryginalny
paragon fiskalny (w przypadku Kupujących, o których mowa w pkt 2.1.1. oraz 2.1.2.
Regulaminu) albo oryginalna faktura VAT wystawiona Kupującemu (w przypadku Kupujących,
o których mowa w pkt 2.1.2 oraz 2.1.3. Regulaminu) (dalej: Dowód zakupu). W Loterii nie będą
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akceptowane inne dowody zakupu poza wskazanymi powyżej, np. kserokopie Dowodu
zakupu, potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.
3.3.

Prawidłowo wypełniony Formularz Kupującego obejmuje:
3.3.1. wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych Kupującego:
3.3.1.1. imię i nazwisko lub nazwa Kupującego;
3.3.1.2. numer NIP Kupującego – tylko w przypadku Kupujących, o których mowa
w pkt 2.1.2. oraz 2.1.3. Regulaminu;
3.3.1.3. numer telefonu komórkowego do Kupującego umożliwiający bezpośredni
kontakt z Kupującym oraz (opcjonalnie) adres e-mail Kupującego.
3.3.2. wprowadzenie daty wystawienia oraz numeru Dowodu zakupu będącego podstawą
danego zgłoszenia i potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu;
3.3.3. wskazanie – spośród rozwijanej listy – punktu sprzedaży Produktów Promocyjnych,
w którym Kupujący dokonał Zakupu; jeśli na rozwijanej liście nie znajduje się ww.
punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych, Uczestnik powinien wybrać z listy pozycję
o treści „sklepu nie ma na liście”;
3.3.4. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem
i zaakceptowanie jego treści;
3.3.5. kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie Formularza zgłoszeniowego.

3.4.

Podczas zgłaszania udziału w Loterii, jako element Formularza Kupującego, Kupujący będący
osobą fizyczną otrzymuje w zwięzłej formie podstawowe informacje dotyczące zasad
przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii. Szczegółowe
informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem
Loterii znajdują się w pkt 9 Regulaminu oraz w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

3.5.

W przypadku Dowodu zakupu w postaci oryginalnego paragonu fiskalnego Kupujący ma
obowiązek podać w Formularzu Kupującego zgodnie z pkt 3.3.2. Regulaminu numer kolejny
wydruku, tzn. numer znajdujący się w górnej części oryginalnego paragonu fiskalnego, nad
listą produktów. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego
oryginalnego paragonu fiskalnego, na którym zaznaczono numer kolejny wydruku, tj. numer
Dowodu zakupu w rozumieniu Regulaminu.

3.6.

Za każde dokonane w Loterii zgłoszenie (zarejestrowanie Dowodu zakupu) Kupującemu
zostanie przyznany 1 „los”. Każdy przyznany w Loterii „los” otrzymuje unikatowy numer
identyfikacyjny.

3.7.

Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia w Loterii. Każdy
przesłany Formularz Kupującego to jedno zgłoszenie w Loterii. Jeden Kupujący może przesłać
więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków
uczestnictwa, o których mowa w pkt 3.1.-3.5. Regulaminu (tzn. w każdym przypadku na
podstawie odrębnego Dowodu zakupu).

3.8.

Data sprzedaży (dostawy Produktu promocyjnego) widniejąca na Dowodzie zakupu nie może
być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału w Loterii.

3.9.

W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku potwierdzającego wysłanie
Formularza Kupującego, na stronie internetowej Loterii zostanie wyświetlony komunikat
potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii, a ponadto zostanie wysłana automatyczna
wiadomość SMS na numer telefonu podany w Formularzu Kupującego, stanowiąca dowód
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udziału w Loterii. Jeśli Kupujący w Formularzu Kupującego poda również adres e-mail,
otrzyma na niego analogiczną wiadomości potwierdzającą zgłoszenie udziału w Loterii.
3.10. Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku potwierdzającego wysłanie
Formularza Kupującego wyświetlony zostanie komunikat informujący o powstałych błędach.
3.11. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie
okresu wskazanego w pkt 3.1.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.
3.12. Kupujący, przystępując do Loterii, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Loterii.
3.13. O chwili przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez
Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy
przez to rozumieć wpływ danych teleinformatycznych z Formularza zgłoszeniowego na serwer
systemu teleinformatycznego wykorzystywany przez Organizatora.
3.14. W ramach udziału w Loterii z danego numeru telefonu i adresu e-mail (o ile został podany) nie
mogą korzystać inni Uczestnicy. Oznacza to, że jeśli dany numer telefonu lub adres e-mail
zostały zgodnie z pkt 3.3.1.3. Regulaminu podane w prawidłowym zgłoszeniu (Formularzu
Kupującego) dotyczącym danego Kupującego, to nie mogą być już później wykorzystane
w zgłoszeniu dotyczącym innego Uczestnika.
3.15. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Kupujących systemów technicznych oraz
organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Kupującemu, który stosuje
takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody, a Kupujący zostanie
wykluczony z Loterii.
3.16. Zakazane jest korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują
zgłoszenia. Zakazane jest generowanie zgłoszeń w sposób inny niż osobiste wypełnienie
Formularza Kupującego. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii
urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Kupującego dokonującego takiego naruszenia.
3.17. Organizator, stosownie do pkt 3.19.-3.22. Regulaminu, przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału
w Loterii automatycznie weryfikuje zgłoszenia pod kątem ich zgodności z pkt 3.7., 3.8. oraz
pkt 3.15. Regulaminu. Nadzór nad procesem weryfikacji przyjmowania zgłoszeń, o którym
mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru
nad Loterią.
3.18. W przypadku, gdy w danym zgłoszeniu (tzn. w Formularzu Kupującego) podano numer
telefonu lub adres e-mail, który był już wcześniej podany w innym zgłoszeniu w Loterii, takie
zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu. Jednocześnie wyświetlony zostanie
komunikat informujący o tym, że:
3.18.1. jeśli Uczestnik nie dokonał wcześniej zgłoszenia do Loterii, to może przesłać swoje
zgłoszenie na podstawie innych danych kontaktowych;
3.18.2. jeśli Uczestnik dokonał już wcześniej zgłoszenia do Loterii, to może dokonać
kolejnego zgłoszenia przy wykorzystaniu tych samych danych kontaktowych, które
podał przy pierwszym zgłoszeniu udziału w Loterii.
3.19. W przypadku, gdy data wystawienia oraz numer Dowodu zakupu w postaci faktury VAT
zostanie zgłoszony w Loterii ponownie wraz ze wskazaniem tego samego punktu sprzedaży
Produktów Promocyjnych (zgodnie z pkt 3.3.2.-3.3.3. Regulaminu), takie zgłoszenie ulega
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automatycznemu odrzuceniu ze względu na naruszenie pkt 3.7. Regulaminu. Ponadto,
Uczestnik, który dokonał ponownego zgłoszenia w Loterii tego samego Dowodu zakupu w
postaci faktury VAT może zostać wykluczony z udziału w Loterii, a wszelkie dokonane przez
niego inne zgłoszenia mogą zostać anulowane, zwłaszcza jeśli z okoliczności sprawy wynikać
będzie, że ww. Uczestnik, chcąc zwiększyć swoją szansę na wygraną w Loterii, świadomie i
celowo dokonał ponownego zgłoszenia w Loterii tego samego Dowodu zakupu w postaci
faktury VAT z naruszeniem pkt 3.7. Regulaminu.
3.20. W przypadku, gdy ten sam numer Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego wraz z datą
jego wystawienia, który został zgłoszony już wcześniej w Loterii zostanie w niej zgłoszony
ponownie (nie tylko po raz drugi, ale i każdy kolejny), to zgłoszenie zawierające ww. numer
Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego wraz z datą jego wystawienia Organizator
jedynie wstępnie kwalifikuje do udziału w Loterii. Takie zgłoszenie wymaga dodatkowego
potwierdzenia przez Uczestnika poprzez samodzielny kontakt z Organizatorem na numer
telefonu +48 61 869 04 30 (koszt połączenia według taryfy operatora) nie później niż do 1 lipca
2019 r. do godziny 10:00. Organizator w odpowiedzi na taki kontakt ma prawo zobowiązać
Uczestnika do niezwłocznego przesłania zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu w postaci
oryginalnego paragonu fiskalnego, którego dotyczy zgłoszenie. Jeśli w wyniku procedury
weryfikacyjnej prawidłowość zgłoszenia zostanie potwierdzona przez Organizatora, wówczas
zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę w losowaniu.
3.21. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.20. Regulaminu po kliknięciu przycisku
potwierdzającego wysłanie Formularza Kupującego wyświetlony zostanie komunikat:
„Podany przez Ciebie numer paragonu został już wcześniej zgłoszony w Loterii. W tej sytuacji
zgodnie z regulaminem Loterii Twoje zgłoszenie zostało wstępnie zakwalifikowane do udziału
w Loterii. Aby je potwierdzić, skontaktuj się z Organizatorem pod +48 61 869 04 30 (koszt
połączenia według taryfy operatora) nie później niż do 1 lipca 2019 r. do godziny 10:00. Jeśli
nie potwierdzisz swojego zgłoszenia, nie będziemy mogli wziąć go pod uwagę w losowaniu
nagród. Pamiętaj o konieczności zachowania oryginału paragonu w celu weryfikacji.”.
3.22. Jeśli zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3.21. Regulaminu, zostanie potwierdzone, to zostanie
ono wzięte pod uwagę w każdym kolejnym losowaniu nagród w Loterii. Jeśli Uczestnik, który
dokonał zgłoszenia nie spełni obowiązków, o których mowa w pkt 3.21. Regulaminu, tzn. nie
skontaktuje się z Organizatorem na podany numer telefonu w wyznaczonym terminie, nie
prześle wymaganego zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub też
z otrzymanych informacji wynikać będzie, że ww. Uczestnik, chcąc zwiększyć swoją szansę na
wygraną w Loterii, dokonał ponownego zgłoszenia w Loterii tego samego Dowodu zakupu w
postaci paragonu fiskalnego, a przez to celowo naruszył pkt 3.7. Regulaminu, to jego
zgłoszenie – pierwsze, jak i każde kolejne z tym samym numerem oraz datą wystawienia
Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego – podlega odrzuceniu i nie jest brane pod
uwagę w losowaniu. Ponadto, Uczestnik, który dokonał takiego zgłoszenia zostanie
wykluczony z udziału w Loterii, a wszelkie dokonane przez niego inne zgłoszenia zostaną
anulowane.
4.

WARUNKI UDZIAŁU SKLEPÓW W LOTERII PROMOCYJNEJ

4.1.

Lista punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych, o której mowa w pkt 3.3.3. Regulaminu
tworzona jest przez Organizatora niezależnie od przeprowadzania Loterii na podstawie
osobnych, otrzymywanych wcześniej od poszczególnych punktów sprzedaży deklaracji, że
w okresie sprzedaży promocyjnej będą oferować Produkty Promocyjne. Wspomniane
deklaracje punktów sprzedaży składane są niezależnie od przeprowadzania Loterii i nie
skutkują zgłoszeniem udziału w Loterii w charakterze Sklepu. Zgłoszenie udziału w Loterii
przez Sklep możliwe jest wyłącznie na podstawie pkt 4.2.-4.4. Regulaminu.
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4.2.

Aby Sklep mógł wziąć udział w Loterii, musi zgłosić się poprzez dedykowany Sklepom
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stronie
internetowej
Loterii
www.reprezentacjafachowcow.pl (dalej: Formularz Sklepu) w okresie od 15 kwietnia 2019 r.
od godz. 00:00:00 do 30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59.

4.3.

Prawidłowo wypełniony Formularz Sklepu obejmuje:
4.3.1. wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych Sklepu:
4.3.1.1. imię i nazwisko lub nazwa Sklepu (czyli podmiotu, który jest właścicielem
punktu sprzedaży);
4.3.1.2. adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski
(w przypadku Sklepów, o których mowa w pkt 2.2.1. Regulaminu) albo adres
siedziby na terenie Polski (w przypadku Sklepów, o których mowa w pkt
2.2.2. Regulaminu);
4.3.1.3. numer NIP Sklepu;
4.3.1.4. imię i nazwisko osoby, która zgłasza udział Sklepu w Loterii (np. sprzedawcy
zatrudnianego przez Sklep) oraz adres e-mail, a także (opcjonalne) numer
telefonu komórkowego, który umożliwia bezpośredni kontakt ze Sklepem.
4.3.2. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem
i zaakceptowanie jego treści;
4.3.3. zaznaczenie oświadczenia osoby zgłaszającej udział Sklepu w Loterii, w którym osoba
ta potwierdza, że Sklep (podmiot, który jest właścicielem punktu sprzedaży) wyraził
zgodę na zgłoszenie jego udziału w Loterii przez osobę wskazaną zgodnie z pkt
4.3.1.4. Regulaminu;
4.3.4. kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie Formularza Sklepu.

4.4.

Niezależnie od wprowadzenia Formularza Sklepu zgodnie z pkt 4.2.-4.3. Regulaminu,
Organizator w ciągu pierwszych 5 dni roboczych po rozpoczęciu okresu sprzedaży
promocyjnej skontaktuje się telefonicznie z punktami sprzedaży, które złożyły wcześniej
deklarację, że w okresie sprzedaży promocyjnej będą oferować Produkty Promocyjne (por.
pkt 4.1. Regulaminu). Podczas takiego kontaktu telefonicznego wspomniane punkty
sprzedaży będą mogły zgłosić udział w Loterii poprzez odpowiedź twierdzącą na pytanie
przedstawiciela Organizatora odnośnie tego, czy dany punkt sprzedaży chce zgłosić udział
w Loterii jako Sklep oraz zbierze lub potwierdzi dane i oświadczenia, o których mowa w pkt
4.3. Regulaminu. Organizator podejmie próbę powyższego kontaktu telefonicznego jeden raz
z każdym z ww. punktów sprzedaży. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu
z danym punktem sprzedaży lub w przypadku odmowy przeprowadzenia rozmowy ze strony
punktu sprzedaży, Organizator tego samego dnia prześle do punktu sprzedaży wiadomość
SMS o treści:
Wystartowała loteria „Dołącz do 11 CERESIT!”. Odpowiedz „TAK” i potwierdź udział swojego
punktu sprzedaży na podstawie danych i oświadczeń z wcześniejszej deklaracji. Regulamin na
www.reprezentacjafachowcow.pl.
Niezależnie od rozmowy telefonicznej lub wiadomości SMS, punkt sprzedaży może zgłosić
udział w Loterii zgodnie z pkt 4.3. Regulaminu poprzez Formularz Sklepu.

4.5.

W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie za pośrednictwem Formularza Sklepu, po kliknięciu
przycisku potwierdzającego wysłanie Formularza Sklepu wyświetlony zostanie komunikat
potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii, a ponadto zostanie wysłana automatyczna
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wiadomość e-mail na adres podany w Formularzu Sklepu. Analogiczna wiadomość e-mail
zostanie przesłana do Sklepu, w który zgłosił swój udział w Loterii w rozmowie telefonicznej,
o której mowa w pkt 4.4. Regulaminu.
4.6.

Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku potwierdzającego wysłanie
Formularza Sklepu wyświetlony zostanie komunikat informujący o powstałych błędach.

4.7.

Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie
okresu wskazanego w pkt 4.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.

4.8.

Sklep, przystępując do Loterii, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Loterii.

4.9.

O chwili dokonania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez
Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy
przez to rozumieć wpływ danych teleinformatycznych z Formularza Sklepu na serwer systemu
teleinformatycznego wykorzystywany przez Organizatora (jeśli zgłoszenie odbywa się
poprzez Formularz Sklepu) albo zakończenie rozmowy telefonicznej (jeśli zgłoszenie odbywa
się zgodnie z pkt 4.4. Regulaminu).

4.10. Udział Sklepu w Loterii jest związany z dokonywaniem w niej zgłoszeń przez Kupujących.
Każdy Sklep, który zgłosił udział w Loterii, a nie był wcześniej uwzględniony na liście punktów
sprzedaży Produktów Promocyjnych, o której mowa w pkt 3.3.3. Regulaminu, zostanie w ciągu
2 dni roboczych od dokonania swojego zgłoszenia dodany do ww. listy.
4.11. Podstawą do przyznawania Sklepu „losów” w Loterii są poszczególne zgłoszenia dokonane
w niej przez Kupujących, w których to zgłoszeniach dany Sklep został wskazany przez
Kupującego zgodnie z pkt 3.3.3. Regulaminu. Oznacza to, że:
4.11.1. zgłoszenie udziału w Loterii przez Sklep zgodnie z pkt 4.2.-4.3. albo pkt 4.4.
Regulaminu, oraz
4.11.2. każdorazowe wskazanie Sklepu przez jakiegokolwiek Kupującego zgodnie z pkt 3.3.3.
Regulaminu
– stanowi łącznie nabycie przez Sklep dowodu udziału w Loterii zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10
ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4.12. Za każde zgłoszenie Kupującego w Loterii, w którym Sklep został wskazany zgodnie z pkt
3.3.3. Regulaminu, Sklepowi zostanie przyznany 1 „los”. Każdy „los” przyznany Sklepowi
w Loterii otrzymuje unikatowy numer identyfikacyjny.
4.13. Jeśli dany Sklep został wskazany przez jakiegokolwiek Kupującego zgodnie z pkt 3.3.3.
Regulaminu, ale jeszcze przed zgłoszeniem przez Sklep udziału w Loterii, to Organizator
przyzna takiemu Sklepu „losy” również za takie zgłoszenie Kupującego. Tego rodzaju „losy”
mogą być jednak brane pod uwagę wyłącznie w losowaniach nagród, które mają miejsce po
dokonaniu zgłoszenia przez Sklep. Jeśli taki Sklep nie dokona zgłoszenia w Loterii, to ww.
„losy” w ogóle nie zostaną wzięte pod uwagę w losowaniu.
Przykład: punkt sprzedaży przed rozpoczęciem Loterii złożył Organizatorowi deklarację, że
w okresie sprzedaży promocyjnej będzie oferować Produkty Promocyjne (pkt 4.1.
Regulaminu). W związku z tym został on uwzględniony na liście, o której mowa w pkt 3.3.3.
Regulaminu. W okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. 25 Kupujących wskazało
ww. punkt sprzedaży w swoich zgłoszeniach zgodnie z pkt 3.3.3. Regulaminu. Wspomniany
punkt sprzedaży formalnie dokonał zgłoszenia w Loterii jako Sklep dopiero 15 maja 2019 r.
W takiej sytuacji Organizator przyzna temu Sklepowi od razu 25 „losów”, jednakże będą one
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brane pod uwagę dopiero w losowaniu, które odbędzie się 20 maja 2019 r. oraz kolejnych
losowaniach w ramach Loterii.
4.14. Sklep nie może zarejestrować się w Loterii więcej niż jeden raz. Rejestracja dokonana przez
Sklep zgodnie z pkt 4.2.-4.3. albo pkt 4.4. Regulaminu jest ważna przez cały czas trwania Loterii
i nie musi być w żaden sposób ponawiania.
4.15. Postanowienia pkt 3.4. oraz pkt 3.15.-3.17. stosuje się odpowiednio również do Sklepu.
5.

PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

5.1.

Całkowita maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych do wygrania w Loterii wynosi
145.029,50 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 50/100)
brutto. Liczba nagród wynosi 77 (słownie: siedemdziesiąt siedem) sztuk.

5.2.

Do wygrania w Loterii przewidziane są następujące nagrody:
5.2.1. 22 (słownie: dwadzieścia dwie) nagrody główne, każda o łącznej wartości
maksymalnej 4.778,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem
złotych 00/100) brutto, składająca się z dwóch części:
5.2.1.1. część pierwsza: dwuosobowy dwudniowy wyjazd do Monachium, którego
celem i głównym elementem jest udział w charakterze kibica w meczu klubu
Bayern Monachium, zgodnie z pkt 5.5. i 5.6. Regulaminu; łączna wartość
całego wyjazdu wynosi 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych
00/100) brutto;
5.2.1.2. z zastrzeżeniem pkt 5.3. Regulaminu – część druga: dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości 478,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem
złotych 00/100), przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od
osób fizycznych od wygranej w Loterii
(dalej: Nagroda Główna);
5.2.2. 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) nagród II stopnia, z których każda stanowi bilet dla
dwóch osób na specjalne wydarzenie w dniu 9 września 2019 r., którego celem
i głównym elementem jest udział w charakterze kibica w meczu Polska – Austria
w ramach Eliminacji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2020; wartość biletu
wynosi 725,70 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) brutto (dalej: Nagroda II Stopnia).

5.3.

Nagrody Główne zostaną wydane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Organizator przed wydaniem Nagród Głównych poinformuje ich laureatów
o zasadach rozliczenia ewentualnego podatku dochodowego od otrzymanych Nagród
Głównych. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 5.2.1.2. Regulaminu jest
przyznawana wyłącznie Laureatom Nagród Głównych, którzy są osobami fizycznymi.

5.4.

W przypadku Laureatów Nagród II Stopnia, którzy są osobami fizycznymi, otrzymanie Nagrody
II Stopnia podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art.
21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.5.

Na pojedynczą Nagrodę Główną i jej wartość w kwocie 4.300,00 zł składają się wyłącznie
następujące elementy:
5.5.1. transport lądowy dwóch osób do Monachium z Warszawy oraz z powrotem do tego
samego miejsca;
5.5.2. jeden nocleg dwóch osób w pokoju w hotelu o standardzie hotelu trzygwiazdowego
w Monachium lub okolicach wraz z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja);
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5.5.3. bilet wstępu dla dwóch osób na mecz klubu Bayern Monachium.
5.6.

Nagroda Główna zostanie zrealizowana (wydana) najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Szczegóły
dotyczące terminów i sposobu realizacji (wydania) Nagrody Głównej zostaną ustalone przez
Organizatora i zakomunikowane laureatom Nagród Głównych z minimum miesięcznym
wyprzedzeniem. Przy ustalaniu szczegółów dotyczących realizacji (wydania) Nagrody Głównej
laureat może być zobowiązany do podania dodatkowych danych osobowych, które są
niezbędne dla tej realizacji (np. rezerwacja noclegów), zwłaszcza te dotyczące
dokumentów tożsamości. Decyzje w sprawie szczegółów dotyczących terminu i sposobu
realizacji (wydania) Nagrody Głównej (np. wybór przewoźnika, wyboru hotelu itp.)
podejmuje Organizator.

5.7.

Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia żadnych innych kosztów realizacji Nagrody
Głównej poza wymienionymi wprost w Regulaminie, w tym zwłaszcza nie pokrywa kosztów
innych transferów ani aktywności osób biorących udział w realizacji (wydaniu) Nagrody
Głównej w czasie ich pobytu w Monachium.

5.8.

Nagroda II Stopnia obejmuje prawo do wzięcia udziału w wydarzeniu wskazanym na bilecie.
Celem i głównym elementem tego wydarzenia jest udział dwóch osób w charakterze kibica
w meczu Polska – Austria w ramach Eliminacji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2020
w dniu 9 września 2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizator nie jest
zobowiązany do pokrycia żadnych kosztów realizacji Nagrody II Stopnia, w tym zwłaszcza nie
pokrywa kosztów przejazdu do Warszawy, pobytu w Warszawie itp.

6.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

6.1.

Zgłoszenia w Loterii przyjmowane są przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez
Organizatora do zbierania zgłoszeń w Loterii. System teleinformatyczny będzie rejestrował
nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od 15 kwietnia 2019 r. od
godziny 00:00:00 do 30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59. Proces przyjmowania zgłoszeń
nadzorowany jest przez powołaną przez Organizatora wewnętrzną komisję nadzoru nad
prawidłowością urządzania Loterii.

6.2.

Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów
identyfikacyjnych „losów”, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, na którym
zainstalowana jest ww. aplikacja, jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji
przepisów ustawy o grach hazardowych, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako
podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany
zgodnie z przepisami ww. ustawy.

6.3.

Laureatami Loterii zostaną Uczestnicy, którzy prawidłowo zgłosili udział w Loterii, otrzymali
w niej „los”, który został wylosowany w ramach przeprowadzanego w Loterii losowania,
a następnie spełnią wszystkie warunki wydania nagrody określone w Regulaminie
(dalej: Laureaci).

6.4.

„Losy” są przyznawane Uczestnikom od 15 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:05 do 30 czerwca
2019 r. do godziny 23:59:59. Okres przyznawana „losów” w Loterii podzielony jest zatem na 11
okresów tygodniowych, każdy od poniedziałku do niedzieli:
6.4.1. pierwszy okres tygodniowy przypada na dni od 15 kwietnia 2019 r. godz. 00:00:05 do
21 kwietnia 2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.2. drugi okres tygodniowy przypada na dni od 22 kwietnia 2019 r. godz. 00:00:00 do 28
kwietnia 2019 r. godz. 23:59:59;
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6.4.3. trzeci okres tygodniowy przypada na dni od 29 kwietnia 2019 r. godz. 00:00:00 do 5
maja 2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.4. czwarty okres tygodniowy przypada na dni od 6 maja 2019 r. godz. 00:00:00 do 12 maja
2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.5. piąty okres tygodniowy przypada na dni od 13 maja 2019 r. godz. 00:00:00 do 19 maja
2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.6. szósty okres tygodniowy przypada na dni od 20 maja 2019 r. godz. 00:00:00 do 26 maja
2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.7. siódmy okres tygodniowy przypada na dni od 27 maja 2019 r. godz. 00:00:00 do
2 czerwca 2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.8. ósmy okres tygodniowy przypada na dni od 3 czerwca 2019 r. godz. 00:00:00 do
9 czerwca 2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.9. dziewiąty okres tygodniowy przypada na dni od 10 czerwca 2019 r. godz. 00:00:00 do
16 czerwca 2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.10. dziesiąty okres tygodniowy przypada na dni od 17 czerwca 2019 r. godz. 00:00:00 do
23 czerwca 2019 r. godz. 23:59:59;
6.4.11. jedenasty okres tygodniowy przypada na dni od 24 czerwca 2019 r. godz. 00:00:00 do
30 czerwca 2019 r. godz. 23:59:59.
6.5.

Łącznie w Loterii odbywa się 11 losowań Nagród Głównych. Kolejne losowania Nagród
Głównych przeprowadzane są w najbliższy dzień roboczy po zakończeniu każdego okresu
tygodniowego wskazanego w pkt 6.4. Regulaminu. Pierwsze losowanie Nagród Głównych
odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r., a ostatnie losowanie Nagród Głównych odbędzie się
w dniu 1 lipca 2019 r. W każdym takim losowaniu Organizator wylosuje:
6.5.1. jednego Laureata Nagród Głównych spośród Kupujących.
6.5.2. jednego Laureata Nagród Głównych spośród Sklepów.
Łącznie w Loterii Nagrody Główne zostaną przyznane 11 Kupującym oraz 11 Sklepom.
W każdym losowaniu Nagród Głównych Organizator bierze pod uwagę wszystkie „losy”, które
zostały wcześniej przyznane w Loterii odpowiednio: Kupującym albo Sklepom, a które nie
były dotychczas wylosowane jako zwycięskie (wcześniej, czyli do zakończenia okresu
tygodniowego, bezpośrednio po którym przeprowadzane jest losowanie). Oznacza to, że
„losy”, które nie zostały wylosowane jako zwycięskie w danym losowaniu zawsze
„przechodzą” na kolejne losowanie.
Przykład: 13 maja 2019 r. Organizator wylosuje Laureatów Nagród Głównych na podstawie
„losów” przyznanych od początku okresu sprzedaży promocyjnej do 12 maja 2019 r. godz.
23:59:59. Organizator nie weźmie jednak pod uwagę „losów”, które zostały wylosowane jako
zwycięskie w losowaniach z 23 kwietnia 2019 r., 29 kwietnia 2019 r. oraz 6 maja 2019 r.

6.6.

W pierwszy dzień roboczy po zakończeniu okresu sprzedaży promocyjnej w Loterii, tj. w dniu
1 lipca 2019 r., bezpośrednio po zakończeniu jedenastego losowania Nagród Głównych,
Organizator przeprowadza losowanie 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) Nagród II Stopnia
spośród Kupujących. W losowaniu Nagród II Stopnia Organizator bierze pod uwagę wszystkie
„losy”, które zostały przyznane Kupującym w ramach całej Loterii. W losowaniu Nagród II
Stopnia nie biorą w ogóle udziału „losy” przyznane Sklepom. Nagrody II Stopnia są
przyznawane wyłącznie Kupującym.
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6.7.

Bezpośrednio po wylosowaniu Laureatów dla poszczególnych nagród w Loterii, Organizator
losuje również po jednym Laureacie rezerwowym dla każdej nagrody w Loterii. Nagroda
zostanie przyznana Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat podstawowy dla
danej nagrody nie spełni warunków lub wymagań uzyskania tej nagrody określonych
w Regulaminie. Jeśli również Laureat rezerwowy dla danej nagrody nie spełni wszystkich
warunków wydania tej nagrody określonych w Regulaminie, nagroda taka pozostaje
własnością Organizatora.

6.8.

Wszystkie losowania w ramach Loterii przeprowadzane są w siedzibie Organizatora – ul.
Góralska 3 w Poznaniu, w każdym przypadku po godz. 12:00 dnia przeprowadzania losowania.

6.9.

W okresie do 5 dni od przeprowadzeniu każdego losowania w Loterii, wewnętrzna komisja
nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, o której mowa w pkt 7 Regulaminu, sporządzi
protokół z danego losowania. Protokół będzie dostępny w siedzibie Organizatora od dnia jego
sporządzenia do 21 stycznia 2020 r. od poniedziałku do piątku w dni robocze,
w godzinach od 10:00 do 16:00.

6.10. Jeden Uczestnik na podstawie jednego „losu” może otrzymać tylko jedną nagrodę w Loterii.
Ponadto, niezależnie od łącznej liczby „losów” przyznanych Uczestnikowi w Loterii, jeden
Uczestnik może uzyskać w Loterii tyko jedną Nagrodę Główną, a w przypadku Kupujących
dodatkowo tylko jedną Nagrodę II Stopnia.
6.11. Każdy Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora
o wylosowaniu jego „losu” na numer telefonu, który został podany na potrzeby zgłoszenia
udziału w Loterii. Laureat zostanie poinformowany o zasadach wydania nagrody telefonicznie
w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania. Laureat zobowiązany jest
odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej,
potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje imię i nazwisko. Próba uzyskania
połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym
niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co
najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału
„zajętości”, następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach.
W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej
podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie
krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba
ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. W wypadku
braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną
powyżej procedurą, zostanie on poinformowany (na koszt Organizatora) w tym samym dniu
za pomocą SMS-a o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do
wydania nagrody.
6.12. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej
zgodnie z pkt 6.11. Regulaminu (dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej lub wysłania
SMS) Laureat jest zobowiązany doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem poleconym
z dopiskiem na kopercie „Dołącz do 11 CERESIT!”) dokumenty opisane w kolejnych
postanowieniach Regulaminu (dalej: Dokumenty).
6.13. W przypadku Kupujących – Laureatów Nagród Głównych, Dokumenty powinny zawierać:
6.13.1. Dowód zakupu (oryginał w przypadku paragonu fiskalnego albo kopię w przypadku
faktury VAT), którego numer i data wystawienia będą zgodne z danymi podanymi w
zgłoszeniu udziału w Loterii;
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6.13.2. wypełniony i podpisany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu
i
udostępniony
jest
na
stronie
internetowej
Loterii
www.reprezentacjafachowcow.pl obejmujący m.in.:
6.13.2.1. (tylko w przypadku Kupujących, którzy są osobami fizycznymi)
oświadczenie Laureata o następującej treści: „Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie
od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu, Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ani Henkel
Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem
rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.4.2. regulaminu ww. loterii”;
6.13.2.2. (tylko w przypadku Kupujących, którzy są osobami fizycznymi)
informację o numerze PESEL i rodzaju oraz numerze dowodu tożsamości
Laureata (w przypadku braku numeru PESEL – adresie zamieszkania, dacie
urodzenia i obywatelstwie) – zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy o grach
hazardowych;
6.13.2.3. (tylko w przypadku Kupujących, którzy nie są osobami fizycznymi)
oświadczenie złożone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Laureata
zgodnie z odpisem z KRS, o następującej treści: „Oświadczam, że
reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo
powiązany ze spółką Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub
jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej, w której znajduje się
spółka Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”.
6.14. W przypadku Sklepów – Laureatów Nagród Głównych, Dokumenty powinny zawierać:
6.14.1. kopię dowolnego dokumentu księgowego (np. raport kasowy, faktura VAT), który
będzie potwierdzał, że Kupujący dokonał w Sklepie Zakupu , który następnie zgłosił
w Loterii ze wskazaniem Sklepu zgodnie z pkt 3.3.3. Regulaminu – w tym celu
Organizator wskaże Sklepowi numer Dowodu zakupu, który został podany przez
Kupującego w zgłoszeniu, na podstawie którego Sklepowi został
przyznany „los”;
6.14.2. formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i udostępniony jest na
stronie internetowej Loterii www.reprezentacjafachowcow.pl, wypełniony
i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Laureata (zgodnie z odpisem
z KRS, wpisem do CEIDG lub na podstawie stanowiska w przedsiębiorstwie Sklepu,
jednakże nie niższym niż kierownik punktu sprzedaży), obejmujący m.in.:
6.14.2.1. (tylko w przypadku Sklepów, które są osobami fizycznymi) oświadczenie
Laureata o następującej treści: „Oświadczam, że właściciel sklepu jest osobą
pełnoletnią oraz nie jest członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od
podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,
Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ani Henkel Polska
Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem rodziny ww.
osób w rozumieniu pkt 2.4.2. regulaminu ww. loterii. W przedsiębiorstwie
właściciela sklepu nie są stosowane żadne wewnętrzne polityki ani
procedury, które sprzeciwiałyby się mojemu udziałowi w przedsięwzięciach
takich, jak ww. loteria”;
6.14.2.2. (tylko w przypadku Sklepów, które są osobami fizycznymi) informację
o numerze PESEL i rodzaju oraz numerze dowodu tożsamości Laureata
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(w przypadku braku numeru PESEL – adresie zamieszkania, dacie urodzenia
i obywatelstwie) – zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy o grach hazardowych;
6.14.2.3. (tylko w przypadku Sklepów, które nie są osobami fizycznymi)
oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że reprezentowany
przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze spółką
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub jakąkolwiek ze spółek
należących do grupy kapitałowej, w której znajduje się spółka Henkel Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W reprezentowanym przeze mnie
podmiocie nie są stosowane żadne wewnętrzne polityki ani procedury, które
sprzeciwiałyby się jego udziałowi w przedsięwzięciach takich, jak
ww. loteria”.
6.15. W przypadku Laureatów Nagród II Stopnia, Dokumenty powinny zawierać:
6.15.1. Dowód zakupu (oryginał w przypadku paragonu fiskalnego albo kopię w przypadku
faktury VAT), którego numer i data wystawienia będą zgodne z danymi podanymi w
zgłoszeniu udziału w Loterii;
6.15.2. wypełniony i podpisany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do
Regulaminu
i
udostępniony
jest
na
stronie
internetowej
Loterii
www.reprezentacjafachowcow.pl obejmujący m.in.:
6.15.2.1. (tylko w przypadku Kupujących, którzy są osobami fizycznymi)
oświadczenie Laureata o następującej treści: „Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie
od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu, Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ani Henkel
Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem
rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.4.2. regulaminu ww. loterii”;
6.15.2.2. (tylko w przypadku Kupujących, którzy nie są osobami fizycznymi)
oświadczenie złożone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Laureata
zgodnie z odpisem z KRS, o następującej treści: „Oświadczam, że
reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo
powiązany ze spółką Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub
jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej, w której znajduje się
spółka Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”.
6.16. Dokumenty powinny zostać przesłane osobno do każdej nagrody, która miałaby zostać
wydana Laureatowi. Organizator może zwolnić Laureata z obowiązku przesyłania Dowodu
zakupu w ramach Dokumentów, jeśli otrzymał go już od innego Uczestnika w związku
z weryfikowaniem jego uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii.
6.17. Dokument księgowy, w tym Dowód zakupu, potwierdza dokonanie Zakupu przez Kupującego,
jeżeli spełnia następujące warunki:
6.17.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez punkt sprzedaży, którego dane się na nim
znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;
6.17.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy
jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany,
rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych
Dowodów zakupu;
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6.17.3. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył Produktu
Promocyjnego.
6.18. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w pkt. 6.11 – 6.17 Regulaminu
i w konsekwencji braku możliwości wydania nagrody Laureatom wylosowanym jako
podstawowi, Organizator powiadomi Laureatów rezerwowych, wylosowanych zgodnie
z pkt 6.7. Regulaminu. Laureaci rezerwowi zostaną powiadomieni w ciągu 2 dni roboczych,
liczonych od dnia w którym Laureat wylosowany jako podstawowy, nie spełni wymogów
otrzymania nagrody. Do Laureatów rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki
i wymagania uzyskania danej nagrody przewidziane dla jej Laureata podstawowego.
6.19. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska
i miejscowości zamieszkania albo prowadzenia działalności gospodarczej przez Laureatów
(w przypadku Laureatów będących osobami fizycznymi) albo pełnej nazwy i miejscowości
prowadzenia działalności gospodarczej przez Laureatów (w przypadku Laureatów
niebędących
osobami
fizycznymi)
na
stronie
internetowej
Loterii
www.reprezentacjafachowcow.pl. Publikacja danych Laureatów nastąpi nie później niż w
ciągu 5 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i będzie dostępna do dnia
21 stycznia 2020 r.
6.20. Szczegółowe warunki realizacji Nagród Głównych opisane są w pkt 5.5.-5.8. Regulaminu.
Nagrody Główne zostaną wydane do 31 grudnia 2019 r.
6.21. Nagrody II Stopnia zostaną wysłane przesyłką pocztową lub kurierską na adresy, pod którymi
Laureaci prowadzą działalność gospodarczą, wskazane przez nich w Formularzu Kupującego.
Nagrody II Stopnia zostaną wydane do 31 sierpnia 2019 r.
6.22. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie
sposób wydania nagród.
6.23. W sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Uczestnika (w tym również
Laureata), jego uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii, autentyczności zgłoszonego lub
przedstawionego przez niego dokumentu księgowego (w tym Dowodu zakupu), czy też
zgodności postępowania Uczestnika zgodnie z Regulaminem, Organizator ma prawo
prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, w tym
zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do przesłania w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania wezwania:
6.23.1. wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu, jakie Uczestnik zgłosił w Loterii
(w przypadku Kupujących), w tym również faktur VAT, przy czym Dowody te zostaną
zwrócone Uczestnikowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego;
6.23.2. kserokopii lub czytelnego zdjęcia dowodu tożsamości Laureata będącego osobą
fizyczną w celu potwierdzenia jego wieku lub (w przypadku Laureatów Nagród
Głównych) jego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a w przypadku braku
numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa); na kserokopii
lub zdjęciu dowodu tożsamości powinny zostać zakryte (zamazane) informacje, które
nie są potrzebne do udokumentowania ww. danych; odkryte muszą pozostać: imię
i nazwisko oraz data urodzenia Laureata, a jeśli Organizator dodatkowo zobowiąże
Laureata Nagrody Głównej do udokumentowania jego numeru PESEL i numeru
dowodu tożsamości (a w przypadku braku numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty
urodzenia i obywatelstwa), odkryte muszą być również ww. dane.
6.23.3. podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji
Uczestnika zgodnie z odpisem z KRS oświadczenia, że spełnia on wszystkie
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wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie
Organizatora postanowień Regulaminu;
6.23.4. oświadczenia podpisanego własnoręcznie przez podmiot, który wystawił
Kupującemu zgłoszony w Loterii Dowód zakupu, w którym podmiot ten potwierdza,
że przedstawiony przez Uczestnika Dowód zakupu jest rzetelny i autentyczny, tzn.
stwierdza rzeczywiście dokonany zakup Produktów Promocyjnych.
Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie ww. dokumentów może zostać
wykluczony z udziału w Loterii.
6.24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Laureatom, co do których
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień
Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich
udziału w Loterii z Regulaminem, np.:
6.24.1. branie udziału w Loterii z użyciem więcej niż jednego adresu e-mail, przy użyciu innych
danych osobowych lub danych osobowych innej osoby, lub
6.24.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny, lub
6.24.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.
6.25. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii pozostają własnością Organizatora, o ile
postanowienia Regulaminu nie zawierają podstawy do wydania ich Laureatom rezerwowym.
6.26. Nagrody nieodebrane w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora.
6.27. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany
nagrody na inną nagrodę.
7.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna
komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: Komisja), która działa na podstawie
swojego regulaminu wydanego przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi osoba, która:
7.1.

przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyła szkolenie z zakresu przepisów o grach
hazardowych i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności
związanych z nadzorowaniem Loterii;

7.2.

ma nienaganną opinię;

7.3.

posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

7.4.

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.

Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 15 kwietnia 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.
Reklamacje doręczone Organizatorowi po 14 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

8.2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier
hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 20):
8.2.1. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz podpis, a w przypadku
Uczestników, o których mowa w pkt 2.1.3. lub 2.2.2. Regulaminu: nazwa podmiotu
biorącego udział w Loterii, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub
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jego siedziby oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu –
w przypadku reklamacji zgłaszanych na piśmie;
8.2.2. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz adres elektroniczny do
komunikacji, a w przypadku Uczestników, o których mowa w pkt 2.1.3. lub 2.2.2.
Regulaminu: nazwa podmiotu biorącego udział w Loterii, adres miejsca wykonywania
działalności gospodarczej lub jego siedziby, tożsamość osoby uprawnionej do
reprezentacji tego podmiotu oraz adres elektroniczny do komunikacji – w przypadku
reklamacji zgłaszanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
8.2.3. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
8.2.4. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna „Dołącz do 11
CERESIT!”),
8.2.5. treść żądania wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.
8.3.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:
8.3.1. na piśmie – listem poleconym na adres Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o. o.,
ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem "Reklamacja – Dołącz do 11 CERESIT!" albo
osobiście w siedzibie Organizatora (od 15 kwietnia 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. w dni
robocze w godzinach od 10:00 do 16:00)
albo
8.3.2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail na adres
ceresit@albedomarketing.pl z tematem „Reklamacja – Dołącz do 11 CERESIT!”.
Nie jest dopuszczalne złożenie reklamacji w innej formie.

8.4.

Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu
nastąpi do 21 stycznia 2020 r. W przypadku reklamacji złożonej na piśmie powiadomienie
o rozstrzygnięciu nastąpi w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji.
W przypadku reklamacji złożonej za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci
wiadomości e-mail powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie zwrotnej wiadomości
e-mail na adres elektroniczny do komunikacji wskazany przez Uczestnika. Decyzje Komisji
w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

8.5.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Komisji w przedmiocie
rozstrzygnięcia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na
drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

8.6.

Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

9.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1.

Dane osobowe Uczestników Loterii będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych
występujących w imieniu Sklepów są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.
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9.2.

Administratorem danych osobowych jest Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672
Warszawa (e-mail: dpo.pl@henkel.com). Dane osobowe przetwarzane są w celu
przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień jej Regulaminu.

9.3.

Jeśli Uczestnik będący osobą fizyczną uzyska nagrodę w Loterii lub złoży w niej reklamację,
jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji obowiązków prawnych
związanych z wydaniem nagrody (np. rozliczenie podatku dochodowego, wydanie
zaświadczeń o wygranej, ewidencjonowanie wydanych nagród) oraz na potrzeby rozpatrzenia
reklamacji. W tym zakresie administratorem danych osobowych Uczestników Loterii
będących osobami fizycznymi jest Organizator – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3,
60-623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl).

9.4.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii będących
osobami fizycznymi na potrzeby jej przeprowadzenia znajduje się Załączniku nr 5 do
Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) w godzinach
od 10.00 do 16.00 w dni robocze, a także na stronie internetowej Loterii
www.reprezentacjafachowcow.pl w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do dnia 21 stycznia 2020 r.
10.2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
10.3. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
10.4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o grach
hazardowych, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
10.5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie
określonym w ustawie o grach hazardowych oraz po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu
dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta.
10.6. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy
o grach hazardowych.
10.7. Na pisemny wniosek Laureata Organizator odeśle mu na własny koszt oryginał Dowodu
zakupu, który Laureat przedstawił Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
NUMER PARAGONU FISKALNEGO – WIZUALIZACJA

SKLEP BUDOWLANY
ul. Przykładowa X, 00-000 Miasto
NIP 1234567890
2019-05-12

nr. wydr . 123456

PARAGON FISKALNY
Produkt CERESIT
1 szt* pln
Sprzed. opod. PTU A
Kwota A 23,00%
Podatek PTU

SUMA PLN

60,00

60,00A
60,00
11,22
11,22

60,00

000000
10:19
76FVQ-BMDQI-SL8WE-3ENLU-YGWX7
BAE 1234567
Gotówka
100,00
Płatność
zapłacono gotówką
Reszta
40,00
Nr transakcji 6
71100
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ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ – KUPUJĄCY
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „Dołącz do 11 CERESIT!”, organizowanej przez
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia wymagane dla
wydania nagrody.
CZĘŚĆ A – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KUPUJĄCYCH, KTÓRZY SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
I/LUB NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA, SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP (tylko w przypadku laureatów
prowadzących działalność gosp.)

NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

NUMER PESEL
(w przypadku braku– adres zamieszkania, data
urodzenia i obywatelstwo)

RODZAJ I NUMER
DOWODU TOŻSAMOŚCI
Wymóg zbierania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa)
nakłada na nas prawo, a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (możesz sprawdzić treść ww.
przepisów na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092011540).

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie
od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Henkel Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie ani Henkel Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem
rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.4.2. regulaminu ww. loterii.
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
………………………………………………………….
CZĘŚĆ B – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KUPUJĄCYCH, KTÓRZY NIE SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze spółką
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej,
w której znajduje się spółka Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
DATA I CZYTELNY PODPIS
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA

………………………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ – SKLEPY
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „Dołącz do 11 CERESIT!”, organizowanej przez
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia wymagane dla
wydania nagrody.
CZĘŚĆ A – DOTYCZY WYŁĄCZNIE SKLEPÓW, KTÓRE SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
ORAZ NAZWA FIRMY
ADRES SIEDZIBY LUB WYKONYWANIA
DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

NUMER PESEL
(w przypadku braku– adres zamieszkania, data
urodzenia i obywatelstwo)

RODZAJ I NUMER
DOWODU TOŻSAMOŚCI
Wymóg zbierania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa)
nakłada na nas prawo, a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (możesz sprawdzić treść ww.
przepisów na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092011540).

Oświadczam, że właściciel sklepu jest osobą pełnoletnią oraz nie jest członkiem organu ani pracownikiem
(niezależnie od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Henkel Polska Sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie ani Henkel Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem
rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.4.2. regulaminu ww. loterii. W przedsiębiorstwie właściciela sklepu nie
są stosowane żadne wewnętrzne polityki ani procedury, które sprzeciwiałyby się mojemu udziałowi
w przedsięwzięciach takich, jak ww. loteria.
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
………………………………………………………….
CZĘŚĆ B – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KUPUJĄCYCH, KTÓRZY NIE SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze spółką
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej,
w której znajduje się spółka Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W reprezentowanym przeze mnie
podmiocie nie są stosowane żadne wewnętrzne polityki ani procedury, które sprzeciwiałyby się jego udziałowi
w przedsięwzięciach takich, jak ww. loteria.
DATA I CZYTELNY PODPIS
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA

………………………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY II STOPNIA
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „Dołącz do 11 CERESIT!”, organizowanej przez
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia wymagane dla
wydania nagrody.
CZĘŚĆ A – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KUPUJĄCYCH, KTÓRZY SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
I/LUB NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA, SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP (tylko w przypadku laureatów
prowadzących działalność gosp.)

NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie
od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Henkel Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie ani Henkel Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem
rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.4.2. regulaminu ww. loterii.
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
………………………………………………………….
CZĘŚĆ B – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KUPUJĄCYCH, KTÓRZY NIE SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze spółką
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej,
w której znajduje się spółka Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
DATA I CZYTELNY PODPIS
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA

………………………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 5
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU
LOTERII PROMOCYJNEJ „DOŁĄCZ DO 11 CERESIT!”
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przy przeprowadzaniu loterii
promocyjnej „Dołącz do 11 CERESIT!” („Loteria”) jest Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska
41, 02-672 Warszawa, Polska (e-mail: dpo.pl@henkel.com).

2.

Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień
jej regulaminu. Przetwarzane są dane Uczestników Loterii będących osobami fizycznymi oraz
osób fizycznych występujących w imieniu Sklepów (np. pracowników). Przetwarzanie Twoich
danych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora
Loterii wobec jej uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Loterii.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

4.

Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Loterii, któremu
administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Loterii i który
przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy
których Organizator Loterii przeprowadza Loterię i wydaje przewidziane w niej nagrody, np.
przewoźnicy, hotel, firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące
usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Dane ujawniamy
innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. W każdym
przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach
obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu,
muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą
chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).

5.

Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania oraz tego,
jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:
a. przeprowadzenie Loterii – przez okres niezbędny dla przechowywania dokumentacji
związanej z urządzaniem Loterii, czyli 5 lat od upływu roku, w którym zakończyliśmy
przeprowadzanie Loterii;
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.

6.

W niektórych przypadkach administratorem danych Uczestników Loterii jest jej organizator –
Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują realizację
obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody w Loterii (np. rozliczenie podatku
dochodowego, wydanie zaświadczeń o wygranej, ewidencjonowanie wydanych nagród),
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 Loterii;
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 Loterii 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”.
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W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim
Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.
7.

Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej
chwili. Prawa te obejmują:
a.
b.
c.
d.
e.

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
prawo do poprawiania danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do żądania usunięcia danych
prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z administratorem:
• w przypadku Henkel Polska Sp. z o.o. – poprzez e-mail dpo.pl@henkel.com;
• 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”.
8.

Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, istnieje 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 prawa lub wolności oraz czego domaga się skarżący.

9.

Odrębnie chcemy poinformować, że istnieje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego uzasadnionego
interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw można zgłosić poprzez kontakt z
administratorem:
• w przypadku Henkel Polska Sp. z o.o. – poprzez e-mail dpo.pl@henkel.com;
• 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”.

10. Dla
Loterii
prowadzona
jest
strona
internetowa
pod
adresem
www.reprezentacjafachowcow.pl. Zasady ochrony danych związane z prowadzeniem tej strony
podane są w odrębnej zakładce pt. „Oświadczenie o ochronie danych osobowych”.
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