REGULAMIN KONKURSU „MLECZNA DROGA DO GWIAZD”
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady konkursu o nazwie
„Mleczna droga do gwiazd” (zwanego dalej jako: „Konkurs”), w szczególności warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, a także
zasady przyznawania nagród.
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Twożywo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa),
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000910895, posiadająca NIP: 5272701883 oraz
REGON: 146913121, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (zwana w
Regulaminie jako: „Organizator”).
3. Konkurs jest organizowany na wspólne zlecenie spółki pod firmą Nestlé Polska Spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa), wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000025166, posiadającej NIP: 5270203968 oraz
REGON: 010006420, o kapitale zakładowym w wysokości 42.459.600,00 złotych,
opłaconym w całości (zwanej dalej jako: „Nestlé”) oraz Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Łowiczu (adres: ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000093148, posiadającej NIP: 8340000049 oraz REGON: 000439138 (zwanej
dalej jako: „OSM Łowicz”).
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani tworzony
we współpracy z serwisem www.facebook.com bądź serwisem www.instagram.com.
Wszelkie pytania, wątpliwości, zastrzeżenia, skargi i reklamacje dotyczące Konkursu
powinny być zgłaszane wyłącznie i bezpośrednio Organizatorowi.
5. Konkurs trwa od dnia 1 października 2021 roku (godz. 0:00:00) do dnia 31 października
2021 roku (godz. 23:59:59).
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II.
ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Z uwzględnieniem ust. 2 poniżej, w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie
osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami
w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (zwanej dalej
jako: „Kodeks Cywilny”), zamieszkałe jednocześnie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (zwane w Regulaminie łącznie jako: „Uczestnicy”, a każda z nich indywidualnie
jako: „Uczestnik”).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być influencerzy promujący Konkurs w mediach
społecznościowych, członkowie organów Organizatora, Nestlé oraz OSM Łowicz,
pracownicy Organizatora, Nestlé oraz OSM Łowicz z centrali tych podmiotów, a także
osoby najbliższe osób należących do którejkolwiek z powyższych kategorii, przy czym:
1) Przez pracowników rozumie się osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem,
Nestlé oraz OSM Łowicz nie tylko w ramach stosunku pracy, ale również na podstawie
jakiegokolwiek innego stosunku prawnego,
2) Przez osoby najbliższe rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie
przez

Uczestnika

rzeczywistego

i

aktywnego

profilu

osobistego

w

serwisie

www.facebook.com lub w serwisie www.instagram.com, założonego i prowadzonego
zgodnie z regulaminami tych serwisów, przy czym dany profil musi mieć charakter
publiczny przez cały okres trwania Konkursu. Warunek ten nie ma zastosowania w
przypadku dokonywania zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób wskazany w ust. 5
poniżej. W Konkursie nie można brać udziału za pośrednictwem fikcyjnych profili w wyżej
wymienionych serwisach, przez które rozumie się profile zawierające inne dane niż
prawdziwe dane osoby fizycznej korzystającej z takiego profilu.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje przez wykonanie zadania (zwanego dalej
jako: „Zadanie Konkursowe”) w czasie trwania Konkursu, polegającego na:
1) Przedstawieniu w kreatywny sposób talentu swojego dziecka w formie zdjęcia lub video
wykonanego przez Uczestnika bądź też w ramach pracy plastycznej wykonanej przez
dziecko Uczestnika (zwanych dalej łącznie jako: „Prace Konkursowe”, a każda z nich
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indywidualnie jako: „Praca Konkursowa”), w myśl hasła „Rośnie Ci w domu
Gwiazda?”, przy czym Praca Konkursowa musi również przedstawiać co najmniej 1
(słownie: jeden) produkt Nestlé oraz co najmniej 1 (słownie: jeden) produkt OSM
Łowicz spośród poniższych:
a) Produkty Nestlé - opakowanie kakao Nesquik 600 gramów lub opakowanie kakao
Nesquik 400 gramów lub opakowanie kakao Nesquik w puszce 500 gramów,
b) Produkty OSM Łowicz - mleko pakowane w opakowanie Tetra Pak TBA 1000
Edge, uwidocznione na poniższych zdjęciach, tj.:
− Opakowanie mleka łowickiego UHT 3,2% 1 litr lub
− Opakowanie mleka łowickiego UHT 2% 1 litr lub
− Opakowanie mleka łowickiego UHT 1,5% 1 litr lub
− Opakowanie mleka łowickiego UHT 0,5% 1 litr lub
− Opakowanie mleka łowickiego UHT 3,2% 1 litr - opakowanie z surowców
odnawialnych.

2) Zamieszczenie Pracy Konkursowej w serwisie www.facebook.com lub w serwisie
www.instagram.com, na publicznym profilu posiadanym przez Uczestnika w danym
serwisie, z jednoczesnym zamieszczeniem w opisie Pracy Konkursowej hashtaga
#mlecznadrogadogwiazd. W przypadku wyboru przez Uczestnika tej formy dokonania
zgłoszenia do udziału w Konkursie, brak publicznego charakteru profilu Uczestnika
przez cały okres trwania Konkursu bądź też brak zamieszczenia wskazanego wyżej
hashtaga są okolicznościami dyskwalifikującymi Pracę Konkursową z udziału w
Konkursie. W przypadku wyboru przez Uczestnika tej formy dokonania zgłoszenia do
udziału w Konkursie, post zawierający Pracę Konkursową nie może zostać usunięty z
profilu Uczestnika co najmniej do dnia sporządzenia Listy Laureatów, która zostanie
sporządzona w terminie określonym w pkt III ust. 6 Regulaminu. W celu uniknięcia
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jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się również, że do udziału w Konkursie nie zostaną
zakwalifikowane Prace Konkursowe zamieszczone w ramach formatu FacebookStories
w serwisie www.facebook.com oraz w ramach formatu InstaStories w serwisie
www.instagram.com.
5. Niezależnie od ust. 4 pkt 2 powyżej, zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać
również poprzez przesłanie Pracy Konkursowej drogą mailową bezpośrednio do
Organizatora, tj. na adres: mlecznadrogadogwiazd@twozywo.pl. W takim przypadku do
dokonania skutecznego zgłoszenia do udziału w Konkursie nie jest wymagane, aby
Uczestnik posiadał profil osobisty w serwisie www.facebook.com lub w serwisie
www.instagram.com, a warunki określone w ust. 4 pkt 2 powyżej nie mają zastosowania.
6. Możliwość ujęcia w Pracy Konkursowej wizerunku osób niepełnoletnich bądź ich
twórczości nie modyfikuje warunku, że Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie
pełnoletnia osoba fizyczna.
7. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite, erotyczne, rasistowskie, ksenofobiczne, nawołujące do przemocy,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności lub dobre obyczaje, naruszające
symbole religijne czy też naruszające godność osobistą innych osób zostaną wykluczone z
udziału w Konkursie, a Organizator zgłosi stwierdzone naruszenia administratorom
serwisu www.facebook.com lub serwisu www.instagram.com. Prace Konkursowe nie mogą
również zawierać treści reklamowych odnoszących się do produktów innych marek niż
Nestlé oraz OSM Łowicz.
8. Praca Konkursowa musi być autorstwa Uczestnika dokonującego jej zgłoszenia do udziału
w Konkursie, a w przypadku gdy przybiera ona postać pracy plastycznej wykonanej przez
dziecko Uczestnika - musi być ona autorstwa dziecka Uczestnika. Praca Konkursowa w
żadnym razie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
9. Dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że przysługują mu
nieograniczone prawa autorskie do Pracy Konkursowej bądź jest on upoważniony do
korzystania z Pracy Konkursowej, a zgłoszenie Pracy Konkursowej do udziału w
Konkursie nie stanowi naruszenia praw autorskich osób trzecich. W takim przypadku
Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i artystycznego
wykonania przedstawionych w Pracy Konkursowej, jak również oświadcza, że jest
upoważniony do udzielania analogicznych zgód w imieniu osób, których wizerunek i
artystyczne wykonanie zostały utrwalone w Pracy Konkursowej.
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10. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie Uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych oraz z prawem udzielania dalszych upoważnień, zezwala w
sposób niewyłączny Organizatorowi, z prawem do udzielenia przez Organizatora dalszej
licencji na rzecz Nestlé oraz OSM Łowicz, na utrwalanie, zwielokrotnianie i publikowanie
Pracy Konkursowej w Internecie i wszelkich innych mediach, przy czym musi to
pozostawać w związku z realizacją i promocją Konkursu bądź promocją produktów
oferowanych przez Nestlé lub OSM Łowicz. Niniejsze upoważnienie obejmuje swoim
zakresem również zgodę na wykonywanie cięć, łączeń i innych opracowań Pracy
Konkursowej oraz następcze korzystanie z nich we wskazanym wyżej zakresie, jak również
obejmuje zgodę na wykorzystanie wizerunku i artystycznego wykonania Uczestnika
przedstawionych w Pracy Konkursowej, a także wizerunku i artystycznego wykonania
wszelkich innych osób, których wizerunek i artystyczne wykonanie zostały utrwalone w
Pracy Konkursowej. Uczestnik jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej, w szczególności wyraża zgodę na
korzystanie z Pracy Konkursowej anonimowo i bez konieczności oznaczania autorstwa
Uczestnika. Niezależnie od powyższego, zgodnie z treścią art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego,
z chwilą przekazania Nagrody danemu Laureatowi Organizator nabywa autorskie prawa
majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej, jak również prawa do korzystania z
artystycznych wykonań i wizerunków utrwalonych w tej Pracy Konkursowej, w zakresie
wskazanym w niniejszym ustępie.
11. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie poprzez zgłoszenie więcej niż
jednej Pracy Konkursowej, przy czym w takiej sytuacji może być Laureatem maksymalnie
jednej Nagrody.
12. Data i godzina zamieszczenia Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis
www.facebook.com lub serwis www.instagram.com, wobec czego tak ustalona data i
godzina wpływu Pracy Konkursowej będzie decydująca przy ocenie czy Uczestnik wykonał
Zadanie Konkursowe w ramach czasowych Konkursu określonych w pkt I ust. 5
Regulaminu. W przypadku dokonania zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób
wskazany w ust. 5 powyżej, decydująca w powyższym zakresie będzie data wysłania
wiadomości

mailowej

na

adres

Organizatora,

tj.

na

adres

mlecznadrogadogwiazd@twozywo.pl
13. Dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z
treścią Regulaminu oraz w całości go akceptuje.
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III.
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. W Konkursie przewidziano 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród pieniężnych o wartości po
1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda (zwanych w Regulaminie łącznie jako:
„Nagrody”, a każda z nich indywidualnie jako: „Nagroda”).
2. Wobec łącznej liczby Nagród, o której mowa w ust. 1 powyżej, Nagrody w Konkursie
zostaną przyznane maksymalnie 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestnikom, których Prace
Konkursowe zostaną wyróżnione przez Komisję Konkursową (zwanym w Regulaminie
łącznie jako: „Laureaci”, a każdy z nich indywidualnie jako: „Laureat”).
3. Laureaci zostaną wyłonieni przez 3-osobową komisję, w skład której będą wchodziły osoby
wskazane przez Organizatora, Nestlé oraz OSM Łowicz (zwaną w Regulaminie jako:
„Komisja Konkursowa”).
4. Przy wyborze Laureatów Komisja Konkursowa będzie w pierwszej kolejności
weryfikowała spełnienie warunków określonych w pkt II Regulaminu, a następnie oceniała
zgodność Prac Konkursowych z treścią Zadania Konkursowego oraz kreatywność Prac
Konkursowych. Spośród wszystkich wyłonionych Laureatów zostanie sporządzona lista
(zwana w Regulaminie jako: „Lista Laureatów”), a kolejność umieszczania Laureatów na
Liście Laureatów będzie następstwem ocen przyznanych każdemu z nich przez Komisję
Konkursową.
5. W przypadku gdy liczba zgłoszeń do udziału w Konkursie będzie mniejsza niż pula
dostępnych Nagród, o której mowa w ust. 1 powyżej, Komisja Konkursowa sporządzi
spośród zgłoszonych Uczestników odpowiednio mniejszą Listę Laureatów, zgodnie z
kryteriami określonymi w ust. 4 powyżej. W takiej sytuacji nierozdysponowane Nagrody z
przewidzianej puli pozostaną do dyspozycji Organizatora.
6. Lista Laureatów zostanie sporządzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
zakończenia Konkursu. W tym samym terminie każdy z Laureatów zostanie
poinformowany o uwzględnieniu go na Liście Laureatów w sposób analogiczny do tego,
który został przez niego zastosowany do dokonaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie,
tj. w ramach prywatnej wiadomości wysłanej przez Organizatora na profilu Laureata w
serwisie www.facebook.com lub w serwisie www.instagram.com albo też w ramach
zwrotnej wiadomości mailowej. W wiadomościach skierowanych w tym zakresie przez
Organizatora zostaną zamieszczone wytyczne dotyczące dalszego postępowania w sprawie
wysyłki i odbioru Nagród. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania takiej
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wiadomości, każdy Laureat będzie w szczególności zobowiązany do przesłania
Organizatorowi danych umożliwiających wysyłkę Nagrody oraz dokonania rozliczenia
podatkowego. Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało utratą prawa do
przyznanej Nagrody. W takim przypadku nierozdysponowana Nagroda pozostanie do
dyspozycji Organizatora, który będzie mógł ją przyznać innemu, nienagrodzonemu dotąd
Uczestnikowi.
7. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przelewem na wskazany przez niego numer
rachunku bankowego, nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia
otrzymania przez Organizatora wiadomości od Laureata zawierającej dane umożliwiające
wysyłkę Nagrody.
8. Laureat nie może żądać wymiany przyznanej mu Nagrody na jakikolwiek inny produkt lub
towar. Laureatowi nie przysługuje również prawo przeniesienia uprawnienia do otrzymania
przyznanej mu Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
9. Laureatowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia przyznanej
mu Nagrody. W takim przypadku nierozdysponowana Nagroda pozostanie do dyspozycji
Organizatora, który będzie mógł ją przyznać innemu, nienagrodzonemu dotąd
Uczestnikowi.
10. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich obrad w przedmiocie wyłaniania
Laureatów, który zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
Jednocześnie Organizator, w wybranej przez siebie formie, będzie dokumentował proces
kontaktu z Laureatami oraz wysyłki Nagród na ich rzecz.
11. Przychód uzyskany przez Laureatów z tytułu Nagród podlega zryczałtowanemu
opodatkowaniu w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) % wartości danej Nagrody, zgodnie z
art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (zwanej dalej jako: „uPIT”). Wobec powyższego, do każdej Nagrody w
Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 10
(słownie: dziesięciu) % wartości danej Nagrody, przy czym nie będzie ona podlegała
fizycznej wypłacie na rzecz Laureata. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 uPIT, naliczy i potrąci z dodatkowej nagrody
pieniężnej właściwy podatek oraz odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu
skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
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IV.
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w
formie pisemnej, bezpośrednio pod adresem Organizatora bądź w drodze listu poleconego
wysłanego na adres Organizatora, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zakończenia
Konkursu.
2. Reklamacje, które zostaną złożone po terminie określonym powyżej w ust. 1, Organizator
pozostawi bez rozpoznania.
3. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko oraz dane adresowe (ulicę, numer domu,
numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) Uczestnika wnoszącego reklamację, a
także zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej
załatwienia.
4. Skutecznie złożone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14
(słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zgłaszający reklamację
zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w drodze listu poleconego wysłanego
na adres wskazany w reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestników do
bezpośredniego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
V.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu uzyskanych w związku z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu jest:
1) W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia i
realizacji Konkursu - Nestlé oraz OSM Łowicz. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów wskazanych wyżej administratorów, jakim jest realizacja
Konkursu służącego promowaniu produktów Nestlé oraz OSM Łowicz. Nestlé oraz
OSM Łowicz powierzyły Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych
Uczestników oraz ich bliskich w związku z udziałem w Konkursie,
2) W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak: (I) wypełnienie zobowiązań
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wynikających z Konkursu, w tym m.in. wydania Nagród oraz rozpatrzenie reklamacji
związanych z Konkursem (II) ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw Organizator Konkursu,
3) W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze, w tym m.in. w celu realizacji zobowiązań
podatkowych związanych z Konkursem - Organizator Konkursu.
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez
Nestlé lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com.
Dane

kontaktowe

do

inspektora

ochrony

danych

osobowych:

DataProtectionOffice@nestle.com.
3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez
OSM Łowicz lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz lub mailem na
adres: rodo@mleczarnia.lowicz.pl Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych
osobowych: rodo@mleczarnia.lowicz.pl
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez
Organizatora lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Twożywo
Sp.

z

o.o.,

ul.

Zwycięzców

2,

03-941

Warszawa

lub

mailem

na

adres:

data.privacy@twozywo.pl. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych:
data.privacy@twozywo.pl.
5. Uczestnicy mają prawo żądania od właściwego administratora dostępu do swoich danych
osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; w przypadkach, gdy
prawo tak stanowi - prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie; prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub z
przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów danego administratora, chyba, że co
innego wynika z przepisów prawa; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Laureatów danych niezbędnych dla rozliczenia podatku od Nagród w
Konkursie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa określających obowiązki
podatkowe ciążące na Organizatorze. W pozostałych przypadkach podanie danych jest
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dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie i wydanie
Nagrody, a także kontaktowanie się z danym administratorem.
7. Dane osobowe podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Konkursu, jak również inne
dane, które zostaną zebrane od Uczestnika w trakcie jego kontaktów z danym
administratorem, mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp:
1) Usługodawcy danego Administratora, z pomocą których ten administrator realizuje
wskazane wyżej cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty
świadczące

usługi

hotelowe,

gastronomiczne,

pocztowe,

kurierskie,

usługi

marketingowe związane z organizacją Konkursu, usługi w zakresie obsługi klienta,
usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i
baz danych, usługi płatnicze, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorskie, księgowe,
archiwizacyjne,
2) Podmioty z grupy kapitałowej Nestlé,
3) Podmioty, którym dany administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności
organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i
egzekwowania prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z
wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego
przepisami prawa.
9. Każdy administrator zapewnia odpowiednie środki ochrony danych osobowych
Uczestników, odpowiadające standardom rynkowym, w celu ochrony i zapewnienia ich
poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i polityką przyjętą
przez danego administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dane Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzane na potrzeby
Konkursu będą przechowywane przez danego administratora nie dłużej niż przez okres 6
(słownie: sześciu) miesięcy od daty zakończenia Konkursu, na wypadek zgłoszenia
ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, z zastrzeżeniem, iż dane dotyczące
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Laureatów będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy
prawa podatkowego.
11. Dane Uczestników mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z ustępu poprzedzającego,
jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń
zgłoszonych przez Uczestnika w związku z Konkursem, a także na potrzeby ewentualnych
postępowań sądowych lub administracyjnych.
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2021 roku (godz. 0:00:00) i od tej daty
jest wiążący dla Organizatora oraz stanowi kompleksowe i wyłączne źródło zasad
Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe odnoszące się w jakikolwiek sposób
do Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
2. Regulamin będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora,
jak również pod adresem www.mlecznadrogadogwiazd.pl.
3. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora bez podawania
przyczyn. Zmiany stają się skuteczne z chwilą opublikowania tekstu Regulaminu z
uwzględnieniem wprowadzonych zmian w miejscach wskazanych w ust. 2 powyżej. Zmiany
Regulaminu nie mogą jednakże następować na niekorzyść tych Uczestników, którzy z
chwilą wejścia w życie wprowadzonych zmian spełnili już warunki, od których pierwotnie
uzależnione było przyznanie Nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników w przypadku:
a) Niemożności kontaktu z Uczestnikami z przyczyn leżących po ich stronie, w
szczególności w przypadku usunięcia profilu posiadanego w serwisie, za
pośrednictwem którego dokonali oni zgłoszenia do udziału w Konkursie bądź też
zablokowania takiego profilu przed administratora danego serwisu
b) Niemożności doręczenia Nagrody na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu
do

korespondencji

podanego

przez

Laureata

w

wiadomości

przesłanej

Organizatorowi.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
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