Regulamin loterii promocyjnej
„Złota kulka Powerball”
1.

Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna nosi nazwę: „Złota kulka Powerball”

2.

Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną
Organizatorem loterii promocyjnej „Złota kulka Powerball” (dalej „Loteria”) jest Spółka pod firmą:
Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej „Organizator”).

3.

Nazwa organu wydającego zezwolenie
Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4.

Zasięg geograficzny Loterii
Loteria organizowana jest na terenie całego kraju.

5.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii
Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od godziny 0:00:01 dnia 01.10.2016 r. do godziny 23:59:59
dnia 28.02.2017 r. za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres: loteria@finishpolska.pl

6.

Czas trwania Loterii
Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 06.07.2017 r.

7.

Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży dowodów udziału w Loterii
Sprzedaż poszczególnych towarów objętych loterią promocyjną trwa od 01.10.2016 r. do 28.02.2017
r.. Produkty zakupione przed dniem 01.10.2016 r oraz po dniu 28.02.2017 r., pomimo posiadania
opakowania promocyjnego, nie są objęte Loterią.

8.

Uczestnicy Loterii
Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce,
będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (Uczestnicy). Z udziału w Loterii
wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora,
pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z
organizacją lub obsługą Loterii, oraz członkowie Komisji Loterii. Z udziału w Loterii wyłączeni są także
członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz
inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające tego
warunku nie mogą zostać Zwycięzcami w Loterii.

9. Zasady organizacji Loterii
9.1.
Warunkiem udziału w Loterii i wygrania nagród jest:
9.1.1. w przypadku gry o Nagrodę główną 10 000 PLN – zakup w dniach od 01.10.2016 r. do
28.02.2017 r. co najmniej jednego opakowania produktu z limitowanej złotej edycji Finish
Quantum Max 40 lub limitowanej złotej edycji Finish All in One Max 50 oraz zachowania
paragonu, opakowania i kapsułki/tabletki ze złotą kulką.
9.1.2. w przypadku gry o nagrodę dodatkową – 1 ze 100 rocznych zapasów kapsułek Finish
Quantum – zrobienie i przesłanie zdjęcia, tzw. „selfie” z opakowaniem z limitowanej złotej
edycji Finish Quantum Max lub limitowanej złotej edycji Finish All in One Max na adres
loteria@finishpolska.pl oraz imieniem i nazwiskiem nadawcy, numerem telefonu
kontaktowego niezbędnym do ewentualnego powiadomienia o wygranej oraz zachowanie
dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na osobę fizyczną).
9.2.
Jeden numer dowodu zakupu można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od widniejącej na
nim liczby zakupionych produktów promocyjnych. Ponowna rejestracja tego samego numeru
dowodu zakupu spowoduje anulowanie zgłoszenia.
9.3.
Uczestnik, rozumiany jako członek tego samego gospodarstwa domowego, tj. zamieszkały pod
tym samym adresem, na 1 dowód zakupu może wygrać w Loterii tylko jedną nagrodę
niezależnie od liczby zarejestrowanych zgłoszeń, tzn., że wygrywając Nagrodę Główną nie może
zgłosić tego samego dowodu zakupu do losowania Nagród dodatkowej.
9.4.
Wszystkie prawidłowo zarejestrowane zgłoszenia biorą udział w losowaniach nagród
dodatkowych, zgodnie z zapisem 10.1 poniżej i zastrzeżeniem zapisu pkt 9.3. powyżej.
9.5.
Dowód zakupu, o którym mowa powyżej, uznany jest za potwierdzający zakup Produktu
Promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:
9.5.1. jest oryginalny,
9.5.2. jest czytelny,
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9.6.
9.7.
9.8.

9.5.3. znajduje się na nim oznaczenie Produktów Promocyjnych, skrót tego oznaczenia lub inne
informacje wskazujące na zakup Produktów Promocyjnych; w przypadku, gdy system
magazynowy sklepu nie określa jednoznacznie nazwy produktu na dowodzie zakupu,
dopuszcza się potwierdzenie zakupu Produktów Promocyjnych przez Kierownika sklepu
jego własnoręcznym podpisem i pieczęcią sklepu; treść dowodów zakupu nie może budzić
wątpliwości co do rodzaju produktu kupionego przez Uczestnika Loterii,
9.5.4. data i godzina wystawienia dowodów zakupu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale
nie wcześniej jednak niż od godziny 0:00:01 w dniu 01.10.2016 r.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności dowodów zakupu w sklepie,
którego nazwa na nim widnieje.
Organizatorowi przysługuje w każdym momencie trwania Loterii prawo żądania okazania
zarejestrowanych dowodów zakupu, w przypadku niemożności ich okazania Uczestnik traci
uzyskane losy loteryjne, a w przypadku uzyskania nagrody także tę wylosowaną nagrodę.
W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem przesłania zarejestrowanych dowodów
zakupu, Uczestnik winien zrobić to w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data stempla
pocztowego) od daty wystąpienia Organizatora z żądaniem. Organizator nie rozpatruje
przesyłek, które są mu dostarczone po 21 dniach od powiadomienia Uczestnika o konieczności
przesłania dowodów zakupu, mimo prawidłowego terminu wniesienia, zgodnie z datą stempla
pocztowego.

10. Miejsca i terminy losowań
10.1.
Organizator przewiduje w loterii łącznie 5 losowań nagród dodatkowych w dniach (1)
08.11.2016 r., (2) 08.12.2016 r., (3) 09.01.2017 r., (4) 08.02.2017 r. i (5) 08.03.2017 r.
10.2.
Losowania Nagród dodatkowych polegają na losowym, manualnym wyborze, przez członków
Komisji Loterii, Zgłoszeń odpowiadających liczbie Nagród dostępnych w danym Losowaniu, z
zastrzeżeniem zapisu pkt 10.1. (dalej: „Losowanie”). Liczba rekordów w bazie do losowania
determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli
reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki czy dziesiątki – zależnie od liczby rekordów),
czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza
losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. W zależności od tego jaka cyfra
jest wylosowana jako pierwsza, przygotowuje się zestaw losów oznaczonych numerami od 0 do
najwyższego możliwego numeru, przy czym numerem tym jest 9 lub druga cyfra najwyższego
brzegowego ID bazy przeznaczonej do losowania (w przykładowym 3598 – pierwsza cyfra
zawiera się w zbiorze 0-3, druga 0-5, jeśli jako pierwsza wylosowana zostanie 3 lub 0-9 jeśli
pierwszą cyfrą będzie 0-2, itd.). Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich
wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania,
numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura
powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu.
10.3.
W każdym z pięciu losowań losowanych jest 20 Zwycięzców oraz 10 Zwycięzców rezerwowych,
którzy zostają umieszczeni na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością wylosowania.
10.4.
Uczestnik, którego Zgłoszenie jest wylosowane w sposób opisany powyżej, jest „Zwycięzcą
Nagrody”, uprawnionym do otrzymania Nagrody dodatkowej pod warunkiem spełnienia
poniższych warunków, w szczególności opisanych w pkt 10.8. oraz pkt 9.3.
10.5.
Organizator nie przewiduje przeprowadzania losowań Nagród Głównych. Nagrody te
przyznawane są osobom, które w zakupionych opakowaniach promocyjnych produktu znajdą
tabletkę zawierającą złotą kulkę.
10.6.
Zwycięzcy Nagród dodatkowych informowani są o nagrodzie telefonicznie na numer telefonu
podany w zgłoszeniu do loterii nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia losowania, nie
później jednak niż do dnia 10.03.2017 r. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby
połączeń telefonicznych z weryfikowanym Zwycięzcą Loterii. Każda z prób połączenia jest
wykonywana w odstępie nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 60 minut. W przypadku trzech
nieudanych prób połączenia ze Zwycięzcą Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego
ze Zwycięzcami z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością umieszczenia ich na tej liście, aż do
skutecznego powiadomienia o wygranej lub wyczerpaniu się listy Zwycięzców rezerwowych.
Próby kontaktu ze Zwycięzcami rezerwowymi odbywają się niezwłocznie po zakończeniu
obdzwaniania Zwycięzców. Lista Zwycięzców rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie na
potrzeby kontaktu telefonicznego. Przez nieudaną próbę połączenia rozumie się nieodebranie
połączeniu przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, a
także brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem,
wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o
niedostępności), połączenie z inną osobą niż weryfikowany Uczestnik Loterii.
10.7.
Zwycięzcy Nagród Głównych w celu zarejestrowania wygranej winni w terminie do 3 dni
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roboczych od daty widniejącej na opakowaniu zawierającym zwycięską kulkę skontaktować się z
Organizatorem dzwoniąc pod numer 22 7507059 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
świąt, w godzinach 9.30-17.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora) nie później
niż do 03.03.2017 r. Nagrody I stopnia znalezione w opakowaniach promocyjnych zakupionych
po dniu 28.02.2017 r. i/lub zgłoszone po dniu 03.03.2017 r. tracą swoją ważność.
10.8.
Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 10.6. i 10.7. powyżej Organizator
informuje o wygranej oraz prosi o przesłanie w terminie do 5 dni roboczych:
10.8.1. oryginału dowodu zakupu,
10.8.2. oświadczenia zamieszczonego w Załączniku do niniejszego Regulaminu,
10.8.3. a w przypadku Nagród I stopnia również opakowania promocyjnego, w którym
znajdowała się tabletka ze złotą kulką oraz tabletki ze złotą kulką oraz numer rachunku
bankowego, na który ma zostać przesłana nagroda.
10.9.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy przesłać na adres Organizatora: Kropka Bordo, ul.
Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Złota kluka Powerball” w terminie do 7 dni
od dnia powiadomienia (decyduje data stempla pocztowego). Organizator nie rozpatruje
przesyłek, które są mu dostarczone po 21 dniach od powiadomienia Uczestnika, mimo
prawidłowego terminu wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego.
10.10. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę wymaganych powyżej dokumentów lub
niedotrzymania terminu ich przesłania nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
10.11. Lista zwycięzców nagród, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości
zamieszkania i rodzaju wygranej nagrody publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej
https://www.facebook.com/finishpolska/?fref=ts.
11. Wartość puli nagród
11.1.
Organizator przewiduje w Loterii następujące nagrody:
11.1.1.
3 Nagrody Główne – uzyskane za złote kulki Powerball o wartości jednostkowej 10 000
PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 111 PLN,
11.1.2.
100 nagród dodatkowych w postaci rocznego zapasu tabletek Finish o wartości 184 PLN
brutto każdy.
11.2.
Łączna wartość puli nagród wynosi 51 733 PLN.
12. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której
zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba
nadzorująca urządzanie Loterii, posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
13. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
13.1.
Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przed wydaniem
nagród, o których mowa w pkt 11.1.1. Regulaminu, Organizator pobiera od zwycięzcy 10%
podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych [tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.].
13.2.
Nagrody dostarczane są zwycięzcom w terminie do 4 tygodni od daty otrzymania przez
Organizatora oryginału dowodu zakupu, nie później jednak niż do dnia 28.04.2017 r.
13.3.
Nagrody I stopnia dostarczane są Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy przesłany wraz
z dokumentami, o których mowa w pkt 10.8 powyżej. Nagrody II stopnia dostarczane są pocztą
kurierską.
13.4.
Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne
nagrody oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osoby trzecie.
13.5.
Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są
zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane
osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania nagród.
13.6.
Nagrody przepadają w następujących sytuacjach:
13.6.1.
w przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt 10.8.
powyżej lub niedotrzymania terminu ich przesłania
13.6.2.
w przypadku podania przez zwycięzcę błędnego adresu lub numeru telefonu, lub adresu
email co uniemożliwi kontakt ze zwycięzcą lub dostarczenie nagrody;
13.6.3.
w przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody lub odmowy odebrania nagrody.
14. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
14.1.
Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od
dnia 01.10.2016 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania nagród,
tj. do dnia 29.05.2017 r. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 29.05.2017 r. nie są
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14.2.
14.3.

14.4.
14.5.

uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 12.06.2017 r.,
mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.
Reklamacje w Loterii powinny zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsca
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Złota kulka Powerball” oraz treść
żądania reklamacyjnego.
Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo, ul.
Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Złota kulka Powerball Reklamacja”.
Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną
na adres loteria@finishpolska.pl
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej
otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo
dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w
reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

15. Terminy przedawnienia roszczeń
15.1.
Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
15.2.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
16. Postanowienia końcowe
16.1.
Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 01.10.2016 r. do dnia
06.07.2017 r. od godz. 10.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i
świąt, oraz na stronie internetowej www.finish.pl/zlotakulkaPowerball lub na pisemną prośbę
uczestnika Loterii przesłaną na adres Kropka Bordo, ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa.
16.2.
Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki nagród udziela infolinia
promocyjna pod numerem: 22 7507059 (czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
świąt, w godzinach 9.30-17.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora) lub pocztą
elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres email Organizatora loteria@finishpolska.pl
16.3.
Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009
r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).
16.4.
Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z regulaminu określający zasady
udziału w Loterii.
16.5.
Biorąc udział w Loterii jej Uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu i wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., nr 1182 ze zm.) wyłącznie na potrzeby bieżącej Loterii,
głównie w celu wysyłki nagród. Uczestnicy Loterii przyjmują do wiadomości, że nie podanie
danych teleadresowych przez Zwycięzcę uniemożliwia przesłanie nagrody i oznacza ich z niej
rezygnację. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Loterii jest Organizator.
16.6.
Uczestnik wysyłając zgłoszenie potwierdza wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 16.7. poniżej
oraz potwierdza, że jest autorem przesłanego zdjęcia oraz, że nie jest to zdjęcie udostępniane
publicznie czy komercyjnie poprzez banki zdjęć i inne tego typu serwisy. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że podejmowanie przez niego, w związku z uczestnictwem w Loterii, działań
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami skutkować może usunięciem Uczestnika z Loterii,
a w szczególnych przypadkach nawet powiadomienie organów ścigania. W szczególności
Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Loterii, nie może zamieszczać na zdjęciu czy w treści
zgłoszenia:
16.6.1.
treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
16.6.2.
treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora oraz firmy
Reckitt Benckiser, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub
dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora; Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
w przypadku wystąpienia przez stronę trzecią do Organizatora z żądaniem
zadośćuczynienia za bezprawne zamieszczenia zdjęcia, wszelkie roszczenia zostaną
przeniesione na Uczestnika, zgodnie z zapisem pkt 16.7,
16.6.3.
treści obscenicznych lub pornograficznych,
16.6.4.
treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści
rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
16.6.5.
treści naruszających zasady netykiety,
16.6.6.
danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności
niedozwolone jest rejestrowanie się w Loterii z użyciem cudzego adresu e-mail, czy
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16.7.

16.8.

posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod inną
osobę.
Uczestnicy Konkursu wysyłając zgłoszenie do loterii pod adres loteria@finishpolska.pl wyrażają
zgodę na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach zgłoszonych do Loterii „Złota
kulka Powerball” w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w
rozumieniu prawa autorskiego dla celów związanych z organizacją Loterii, w tym w szczególności
z wyłonieniem Zwycięzców. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Loterii zapewnia, że przysługują
mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich przesłanych zdjęć. W przypadku
wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi ze zdjęciami przekazanymi
w ramach Loterii Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich
powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na
Organizatora oraz Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
całość praw autorskich majątkowych do przesłanych zgłoszeń loteryjnych. Przeniesienie praw
autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na
wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej,
zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w
obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach.
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Załącznik do regulaminu loterii promocyjnej „Złota kulka Powerball”
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY
loterii promocyjnej „Złota kulka Powerball”
Dane osobowe zwycięzcy loterii promocyjnej „Złota kulka Powerball”
a) Imię i nazwisko: ……………………………..………………………………………..
b) Adres zamieszkania (do wysyłki / na terytorium Polski)
a. ulica: ……………………………..………………………………………………………………..……..
b. numer domu/mieszkania: ……………………………..………………………………………..
c.

kod pocztowy: ……………………………..……………………………………………………..…..

d. miejscowość: ……………………………..……………………………………………………..…….
c) Nr telefonu podany w zgłoszeniu do Loterii: ……………………………………….……..……...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Kropka Bordo Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i że zostałem poinformowany o przysługującym prawie
dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania.
Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu Loterii „Złota kulka Powerball”
Oświadczam, że regulamin Loterii „Złota kulka Powerball” jest mi znany. Oświadczam jednocześnie, że
podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec Kropka Bordo Sp. z o.
o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach
zgłoszonych do Loterii „Złota kulka Powerball” w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie
noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego dla celów informacyjnych, promocyjnych i
reklamowych marki Finish na dowolnym polu eksploatacji, w tym w szczególności w mediach
społecznościowych, w Internecie bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych przez Organizatora oraz
Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Otrzymana przeze mnie
nagroda w Loterii stanowi jedyny i dostateczny ekwiwalent udzielenia powyższej zgody, która zostaje
udzielona bez dodatkowej odpłatności.
W celu otrzymania nagrody należy wyrazić wszystkie powyższe zgody oraz potwierdzić treści
oświadczeń wpisując znak „X” w puste pole przy treści tej klauzuli.

Miejscowość:

…………………………………………………………

Data:

…………………………………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis:

…………………………………………………………
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