REGULAMIN KONKURSU
„Jesteśmy z Wami. Dajemy słowo” (dalej „Regulamin”)
§ 1. Definicje
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Jesteśmy z Wami. Dajemy słowo” na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Havas Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy 00-728 Warszawa) przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000108180, o kapitale zakładowym 3 397 769,64 zł. w całości wpłaconym, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP 526-020-74-62, REGON 012526299, któremu Grupa LOTOS S.A.
powierzyła organizację Konkursu na podstawie odrębnej umowy.
c) „Zadanie Konkursowe” – wskazane przez Organizatora na Stronie Konkursowej zadanie polegające
na wpisaniu kreatywnych słów wsparcia dla Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Euro 2020 w roku
2021.
d) „Uczestnik” – Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 16 lat oraz
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, spełniająca pozostałe warunki określone w Regulaminie
Konkursu. Uczestnicy biorą udział w Konkursie w sposób niezwiązany z prowadzoną przez nich
działalnością gospodarczą.
f) Strona Konkursowa – strona www pod adresem: dajemyslowo.lotos.pl/wspieramyreprezentacje,
za pośrednictwem której Organizator przeprowadzi Konkurs. Na Stronie Konkursowej publikowane są
jest Regulamin strony www oraz zasady przetwarzania plików cookies i polityka prywatności (zasady
przetwarzania danych osobowych).
g) „Nagrody” – nagrodami w niniejszym Konkursie jest łącznie: 8 nagród tygodniowych głównych i 48
nagród tygodniowych drugiego stopnia (wyróżnień) w postaci:
− nagroda tygodniowa główna, na którą składa się karta paliwowa do zakupu paliwa na stacjach LOTOS
na terenie Polski o wartości 200 zł brutto oraz oryginalna koszulka reprezentacji typu T-shirt
z autografami piłkarzy Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej o wartości 344,40 zł brutto − o łącznej
wartości 544,40 zł brutto.
- nagroda tygodniowa (drugiego stopnia − wyróżnienie) w postaci karty paliwowej do zakupu paliwa
na stacjach LOTOS na terenie Polski o wartości 200 zł brutto.
W każdym tygodniu (etapie) trwania Konkursu Uczestnicy, których odpowiedzi na Zadanie Konkursowe
zostaną ocenione najwyżej, będą mogli otrzymać kolejno: jedną nagrodę główną oraz sześć nagród
drugiego stopnia − wyróżnień.
Do każdej Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości brutto nagrody
rzeczowej. Z nagrody pieniężnej Organizator potrąci podatek zryczałtowany od wygranej w Konkursie.

g) „Odpowiedź Konkursowa” – autorski komentarz opublikowany przez Uczestnika Konkursu na
Stronie Konkursowej spełniający kryteria wskazane w Regulaminie polegający na wyrażeniu słów
wsparcia dla Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej w związku z jej udziałem w Euro 2020 w roku 2021.
h) „Komisja Konkursowa” – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, do której zadań
należą wyłonienie zwycięzców oraz dbanie o prawidłowy przebieg Konkursu.
i) „Zwycięzca” – Uczestnik uprawniony do odbioru Nagrody.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny na Stronie
Konkursowej pod adresem: dajemyslowo.lotos.pl/wspieramyreprezentacje.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej
przewidzianej w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Konkurs nie podlega
zatwierdzeniu w trybie określonym w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
3. Konkurs ma na celu wsparcie Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, a tym samym promocję faktu
bycia sponsorem drużyny narodowej przez Grupę LOTOS S.A.
§ 3. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 16 lat
oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu
art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, spełniająca pozostałe warunki
określone w Regulaminie Konkursu.
2. W razie nabycia prawa do odbioru Nagrody przez Uczestnika niepełnoletniego czynności
wykonane przez tego Uczestnika w ramach Konkursu, w tym obejmujące zgłoszenie do
Konkursu, akceptację Regulaminu i złożenie oświadczeń, w szczególności co do autorstwa
Odpowiedzi Konkursowej, zgody na przetwarzanie danych osobowych będą musieli
potwierdzić jego rodzice lub opiekunowie prawni. W razie braku potwierdzenia czynności
Uczestnika niepełnoletniego przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnik niepełnoletni
traci prawo do Nagrody.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i wymaga zaakceptowania przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani inne osoby współpracujące
przy organizacji Konkursu, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa)
ww. pracowników i współpracowników. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

6. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi być autorstwa zgłaszającego Uczestnika i nie może
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich ani Regulaminu. Poprzez zamieszczenie Odpowiedzi
na Zadanie Konkursowe i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że
Odpowiedź na Zadanie Konkursowe jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw osób
trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Odpowiedzi na Zadanie
Konkursowe w razie uzyskania przez Organizatora informacji o tym, iż zamieszczona
Odpowiedź Konkursowa narusza prawa osób trzecich albo jej autorem nie jest Uczestnik, który
dokonał jej zgłoszenia do Konkursu lub narusza Regulamin.
§ 4. Cel i zasady rywalizacji konkursowej. Przebieg Konkursu. Czas trwania Konkursu.
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia Konkursu i zamieszczenia Formularza konkursowego na
Stronie Konkursowej, tj. od dnia 17.05.2021 r., od godz. 00.00 (wg środkowoeuropejskiego
czasu letniego) do dnia 11.07.2021 r., do godziny 23.59 (czas przyjmowania zgłoszeń do
Konkursu).
2. Konkurs organizowany jest w 8 etapach tygodniowych (rozumianych jako tydzień
kalendarzowy):
I etap od dnia 17.05.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 23.05 2021.r. do godz. 23.59,
II etap od dnia 24.05.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 30.05.2021 r. do godz. 23.59,
III etap od dnia 31.05.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 06.06.2021 r. do godz. 23.59,
IV etap od dnia 07.06.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 13.06.2021 r. do godz. 23.59,
V etap od dnia 14.06.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 20.06.2021 r. do godz. 23.59,
VI etap od dnia 21.06.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 27.06.2021 r. do godz. 23.59,
VII etap od dnia 28.06.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 04.07.2021 r. do godz. 23.59,
VIII etap od dnia 05.07.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 11.07.2021 r. do godz. 23.59.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
Stronie Konkursowej oraz udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (Odpowiedzi
Konkursowej) w ramach funkcjonalności formularza zgłoszeniowego.
4. Uczestnik w ramach formularza zgłoszeniowego podaje: imię lub nick, miasto, z którego
pochodzi (dobrowolnie), oraz adres e-mail. Na potrzeby prowadzenia Konkursu i przekazania
Nagrody Uczestnik będzie identyfikowany poprzez wskazany w formularzu zgłoszeniowym
adres e-mail. Uczestnik może zalogować się do formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem
swojego profilu w portalu Facebook (o ile posiada profil w tym portalu) albo za pośrednictwem
konta g-mail (o ile posiada konto g-mail). W takim wypadku dane Uczestnika zaciągają się do
formularza zgłoszeniowego bezpośrednio z konta g-mail albo odpowiednio z profilu na portalu
Facebook. Uczestnik w ramach formularza zgłoszeniowego wpisuje treść Odpowiedzi
Konkursowej, akceptuje treść Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz zatwierdza zgłoszenie do Konkursu
poprzez naciśnięcie przycisku: „Wyślij”.
5. Odpowiedź Konkursowa może być udzielona wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności
formularza na Stronie Konkursowej – po uprzedniej rejestracji Uczestnika do Konkursu.
6. Odpowiedź Konkursowa polega na napisaniu słów wsparcia dla Reprezentacji Polski w Piłce
Nożnej w związku z jej udziałem w Euro 2020 w roku 2021 i opublikowaniu Odpowiedzi
Konkursowej na Stronie Konkursowej. Odpowiedź Konkursowa musi mieć co najmniej
5 znaków, lecz maksymalnie 140 znaków (wliczając spacje i znaki interpunkcyjne) i musi być
przygotowana w języku polskim.

7. Każdy z Uczestników może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie w danym dniu trwania Konkursu
(rozumianym jako jedna doba od godz. 00.00 do godz. 23.59 dnia, w którym Uczestnik wysłał
zgłoszenie do Konkursu. Uczestnik identyfikowany jest na podstawie adresu e-mail, który
podał w formularzu konkursowym. Kolejne zgłoszenia Uczestnika ze wskazaniem tego samego
adresu e-mail w danym dniu (danej dobie) nie będą przyjmowane do Konkursu. W następnej
dobie Uczestnik będzie mógł dodać kolejne Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez
ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia do Konkursu.
8. Jeżeli Uczestnik poprawnie zgłosił się do Konkursu poprzez właściwe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i udzielenie Odpowiedzi Konkursowej, a Odpowiedź Konkursowa jest zgodna
z Regulaminem, treść Odpowiedzi Konkursowej zostanie dodana na Stronie Konkursowej,
a Uczestnik otrzyma komunikat o dodaniu Odpowiedzi Konkursowej na Stronie Konkursowej.
Komunikat ten zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres Uczestnika wskazany
w formularzu rejestracyjnym do Konkursu i będzie zawierał link do Odpowiedzi Konkursowej
opublikowanej na Stronie Konkursowej.
9. Odpowiedzi Konkursowe będą publikowane na Stronie Konkursowej poprzez ich graficzne
rozmieszczenie i będą dostępne po kliknięciu w grafikę piłki. Odpowiedzi Konkursowe będą
publikowane w powyższy sposób kolejno w miarę zatwierdzenia ich zgodności z Regulaminem.
Wcześniejsze Odpowiedzi Konkursowe będą zastępowane przez kolejne Odpowiedzi
Konkursowe publikowane chronologicznie. Z uwagi na ograniczoną liczbę pól graficznych nie
wszystkie Odpowiedzi Konkursowe będą jednocześnie widoczne na Stronie Konkursowej.
Uczestnik będzie jednak mógł skorzystać z podglądu udzielonej przez siebie Odpowiedzi
Konkursowej, korzystając z linku przesłanego w treści wiadomości e-mail z informacją
o publikacji jego Odpowiedzi Konkursowej na Stronie Konkursowej.
10. Uczestnik ma możliwość udostępnienia Odpowiedzi Konkursowej w ramach profili Uczestnika
w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter – jeśli podejmie taką decyzję.
Na Stronie Konkursowej będzie dostępna dla Uczestników odpowiednia grafika, którą
Uczestnik będący użytkownikiem mediów społecznościowych będzie mógł udostępnić na
danym medium po zalogowaniu się na swój profil.
11. W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi Konkursowe, które:
a) naruszają Regulamin albo naruszają obowiązujące przepisy prawa, wzywają do nienawiści
rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie lub powszechnie
uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, są
niemoralne lub obraźliwe,
b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, w tym logotypy, chyba,
że treści te odnosić się będą do produktów LOTOS,
c) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.,
d) naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne
prawa własności intelektualnej, bezprawnie korzystają z wizerunków osób trzecich,
e) nie dotyczą przedmiotu Konkursu,
f) są kopią całości lub części Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe innych Uczestników Konkursu
albo utworów osób trzecich bądź istnieje ryzyko, że naruszają prawa autorskie lub prawa
własności intelektualnej osób trzecich,
g) zostały przesłane przez Uczestnika, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia
posługiwania się przez niego nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego
użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków
Regulaminu lub zasad fair play.

Z uwagi na to, że Odpowiedź Konkursowa jest publikowana na Stronie Konkursowej łącznie
z imieniem lub nickiem Uczestnika albo nazwą miejscowości, powyższe ograniczenia dotyczą
również imienia lub nicku oraz nazwy miejscowości, którymi identyfikuje się Uczestnik,
udzielając Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
12. Zabrania się wykonywania na Stronie Konkursowej skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej
działanie.
13. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem Organizator ma prawo
w każdym momencie do:
a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy
Konkursowej;
b) pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.
§ 5. Nagrody.
1. W ramach każdego tygodnia trwania Konkursu przewidziano następujące nagrody:
− jedną tygodniową nagrodę główną, na którą składa się karta paliwowa do zakupu paliwa na
stacjach LOTOS na terenie Polski o wartości 200 zł brutto oraz oryginalna koszulka typu T-shirt
z autografami piłkarzy Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej o wartości 344,40 zł brutto –
o łącznej wartości 544,40 zł brutto.
− sześć nagród tygodniowych drugiego stopnia – wyróżnień w postaci karty paliwowej do
zakupu paliwa na stacjach paliwowych LOTOS na terenie Polski o wartości 200 zł brutto.
2. Sposób aktywacji karty paliwowej oraz czas, w którym można skorzystać z karty paliwowej na
stacjach paliwowych LOTOS, Organizator określi w wiadomości elektronicznej przesłanej do
Zwycięzcy z wiadomością o uzyskaniu prawa do Nagrody.
3. Do każdej Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości brutto
nagrody rzeczowej. Z nagrody pieniężnej Organizator potrąci podatek zryczałtowany od
wygranej w Konkursach – zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu dot. obowiązku
podatkowego.
4. Łącznie w Konkursie przewidziano 8 nagród tygodniowych głównych oraz 48 nagród
tygodniowych drugiego stopnia − wyróżnień.
5. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody
na rzecz osoby trzeciej ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny w całości ani w części.
6. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przepada ona bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek
roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać
przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy Konkursu.
7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 6. Wyłonienie zwycięzców. Komisja Konkursowa.
1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym w celu nadzoru nad
zgodnością z Regulaminem Odpowiedzi Konkursowych oraz wyłonienia Zwycięzców

i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, Organizator powołuje Komisję Konkursową (dalej
Komisja) w składzie 3 osób wskazanych przez Organizatora. W przypadku gdy jeden
z członków Komisji zrezygnuje lub nie będzie mógł pełnić funkcji członka Komisji,
Organizator powoła na to miejsce nowego członka, przy czym dotychczasowe decyzje
Komisji pozostają w mocy.
2. Posiedzenia Komisji Konkursowej nie są jawne. Z posiedzenia Komisji Konkursowej
zostanie sporządzony protokół. Dla swojej ważności uchwały Komisji wymagają zwykłej
większości głosów. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą
wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa spośród zgłoszeń nadesłanych przez
Uczestników w danym etapie tygodniowym trwania Konkursu wyłoni:
a) 1 (jednego) Uczestnika, którego Odpowiedź Konkursowa została uznana za
najciekawszą, najbardziej kreatywną oraz najlepiej odpowiadającą na Zadanie Konkursowe
w danym tygodniu trwania Konkursu − Uczestnikowi temu zostanie przyznana nagroda
główna tygodniowa oraz
b) 6 (sześciu) Uczestników, których Odpowiedź Konkursowa została uznana kolejno za
najciekawszą, najbardziej kreatywną oraz najlepiej odpowiadającą na Zadanie Konkursowe
w danym tygodniu trwania Konkursu – Uczestnikom tym zostanie przyznana nagroda
tygodniowa drugiego stopnia (jedna nagroda dla każdego wyłonionego Uczestnika).
4. Ogłoszenie Zwycięzców każdego etapu tygodniowego Konkursu nastąpi na Stronie
Konkursowej najpóźniej do końca następnego tygodnia kalendarzowego od momentu
zakończenia danego etapu tygodniowego Konkursu.
5. Ogłoszenie Zwycięzców każdego etapu tygodniowego trwania Konkursu nastąpi poprzez
publikację imienia (nicku) oraz miasta podanego przez Zwycięzcę (o ile Zwycięzca wskazał
te dane w zgłoszeniu) na Stronie konkursowej w zakładce „Zwycięzcy” wraz z publikacją
Odpowiedzi Konkursowej udzielonej przez danego Zwycięzcę.
6. Organizator prześle do Zwycięzcy prośbę o przekazanie danych niezbędnych do
dostarczenia Nagrody w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika
w formularzu konkursowym. Organizator wyznaczy Uczestnikowi termin siedmiu (7) dni na
przesłanie ww. danych. Warunkiem otrzymania Nagrody jest spełnienie wymogów
Konkursu oraz przesłanie na wezwanie Organizatora niezbędnych do przekazania nagrody
danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). W tym samym e-mailu do
Zwycięzcy Organizator wskaże sposób aktywacji karty paliwowej stanowiącej nagrodę
w Konkursie oraz warunki korzystania z tej karty.
7. W przypadku braku kontaktu z którymś ze Zwycięzców lub niedopełnienia obowiązków
wynikających z tego Regulaminu Uczestnikowi przepada prawo do nagrody, a nagroda
zostaje własnością Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez nagrodzonego Uczestnika
nieprawidłowych danych uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem lub odbiór Nagrody.

9. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem przesyłki
kurierskiej lub pocztowej – wg wyboru Organizatora − w terminie do 14 dni od przekazania
przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagrody.
10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie
danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
11. W przypadku braku przesłania Organizatorowi danych adresowych Zwycięzcy niezbędnych
do wysyłki Nagrody albo braku odbioru Nagrody przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od
momentu dostarczenia Nagrody lub w przypadku, gdy dane podane przez Zwycięzcę
w celu przekazanie Nagrody okażą się niepoprawne, Uczestnik traci prawo do Nagrody,
a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
§ 7. Obowiązek podatkowy
1. W przypadku gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zdobywca
Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku
dochodowego od osób fizycznych, zdobywca Nagrody otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną
na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości obliczonej zgodnie
z następującym wzorem: NP = NN/0,9 - NN, gdzie NP to kwota dodatkowej nagrody pieniężnej,
a NN to kwota nagrody niepieniężnej. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu
kwoty podatku dochodowego.
2. Mając na uwadze postanowienia ust. powyższego nagroda pieniężna zostanie pobrana przez
Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od
przekazanych w Konkursie Nagród i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie
10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część
nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.
§ 8. Dane Osobowe
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), tj. podmiotem
decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Grupa LOTOS S.A.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem danych można
się skontaktować poprzez adres e-mail: marketing@grupalotos.pl, lub pisemnie pod adresem
wskazanym powyżej.
2. Inspektor ochrony danych
U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym
można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres
e-mail: iod@grupalotos.pl, lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu (w zakresie: imię, nick, miasto, adres e-mail oraz dane
zaciągane z profili uczestników Konkursu z portalu Facebook, lub Gmail – w razie wybrania
przez Uczestnika takiej opcji logowania się do Konkursu), Zwycięzców (w zakresie: imię,
nazwisko, adres pocztowy miejsca zamieszkania, numer telefonu) oraz osób zgłaszających
reklamacje (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) będą przetwarzane
w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu, w tym przyjmowaniem
zgłoszeń, wyłonieniem Zwycięzców, weryfikacją uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie
z niniejszym Regulaminem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym
rozpatrywaniem reklamacji, dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z tego tytułu.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda Uczestnika Konkursu, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych
osobowych wskazanych formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 4 pkt 3 i 4
niniejszego Regulaminu,
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c RODO, związanych z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości oraz
realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych w przypadku
zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy, w zakresie
danych osobowych niezbędnych do ich realizacji,
c) prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany
z archiwizacją będącą realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wskazanymi wyżej roszczeniami
w zakresie otrzymanych danych kontaktowych.
5. Udostępnianie danych osobowych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora danych
osobowych oraz usługodawcy działający w związku z organizacją i realizacją Konkursu, którym
w drodze umowy Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych
osobowych, w tym m.in.: obsługujący i nadzorujący przebieg Konkursu, nadzorujący przebieg
aktywacji promocyjnych na stronie WWW, nadzorujący systemy informatyczne, hosting IT,
prowadzący obsługę finansowo-księgową, doradztwo prawne. Dane osobowe Uczestników
mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kurierom na potrzeby prowadzenia
korespondencji w sprawie dostarczenia Nagrody, rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji lub
prowadzenia korespondencji w sprawie przebiegu Konkursu. Ponadto dane mogą być także
udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji
skarbowej.
6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie
organizacji Konkursu, w tym nadzoru nad jego realizacją oraz nadzoru nad realizacją działań
aktywacyjnych realizowanych za pośrednictwem strony WWW, spółce Havas Warsaw Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów, a po ich realizacji przez czas związany z wygaśnięciem
roszczeń, o których mowa powyżej, oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym
przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
W przypadku danych zebranych na podstawie zgody nie dłużej niż do momentu wycofania
zgody na ich przetwarzanie.

8. Prawa osób, których dane dotyczą
Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) jego danych,
c) prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym
momencie,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w zakresie, w jakim podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując
korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane
powyżej.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.
Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku podania danych osobowych udział
w Konkursie nie będzie możliwy.
10. Informacja o profilowaniu danych osobowych
Dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
11. Strona internetowa Konkursu
Na potrzeby organizacji aktywacji promocyjnych i Konkursu prowadzona jest strona
internetowa pod adresem dajemyslowo.lotos.pl/wspieramyreprezentacje.
Zasady przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem konta g-mail
dostępne
są
pod
adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
oraz
https://policies.google.com/terms?hl=pl.
12. Organizator szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych.
Zasady zachowania prywatności oraz ochrony danych osobowych zostały dodatkowo
szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Konkursowej.
§ 9. Prawa autorskie – zezwolenia na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowych.
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa. Uczestnik
przez zgłoszenie do Konkursu Odpowiedzi Konkursowej zapewnia, że jest ona oryginalnym
utworem Uczestnika i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw

własności intelektualnej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autorstwa
Odpowiedzi na pytanie konkursowe w każdym czasie. W razie stwierdzenia naruszeń
niniejszego zapisu Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego
się naruszeń na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje
również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia
reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych
i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi Odpowiedzią na
pytanie konkursowe w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić
Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub
dóbr osób trzecich na skutek publikacji wadliwej Odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez
Komisję Konkursową, że jego Odpowiedź na pytanie konkursowe nie spełnia wymogów
Regulaminu, lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie uzasadnionych
roszczeń związanych z tą Odpowiedzią na pytanie konkursowe. Uprawnienie do wykluczenia
Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik
ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
4. Organizator nabywa niewyłączną licencję w zakresie prawa do korzystania z Odpowiedzi
konkursowych zgłoszonych do Konkursu na czas trwania Konkursu i czas rozpatrzenia
reklamacji i okres 12 miesięcy po zakończeniu Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych,
w następującym celu i na następujących polach eksploatacji:
a)

wykonania Konkursu, tj. oceny zgodności udzielonych Odpowiedzi Konkursowych
z Regulaminem, oraz w celu publikacji Odpowiedzi Konkursowych w ramach Strony
konkursowej, rozstrzygnięcia Konkursu oraz udzielenia odpowiedzi na reklamacje, a także
w celu publikacji Odpowiedzi Konkursowych w profilach Organizatora w mediach
społecznościowych oraz w innych materiałach marketingowych i PR Organizatora
z związku z przebiegiem Konkursu,

b)

publikacji treści Odpowiedzi Konkursowych na Stronie Konkursowej,

c)

wykorzystania Odpowiedzi Konkursowych w filmie promocyjnym Grupy LOTOS S.A.
i filmach promujących Konkurs, w szczególności w celu odczytania Odpowiedzi
Konkursowej – w tym także przez piłkarzy w formie życzeń dla piłkarzy – i do emisji tak
przygotowanych filmów w mediach społecznościowych, w internecie, w kanałach
własnych Grupy LOTOS S.A. oraz na Stronie Konkursowej i stronie WWW Organizatora,

d)

wykorzystania treści Odpowiedzi Konkursowych w treści bannerów digitalowych
i wykorzystania bannerów do promocji kampanii Grupy LOTOS S.A. i/lub Konkursu
w internecie,

e)

wykorzystania treści Odpowiedzi Konkursowych w programach telewizyjnych i w celach
PR (w tym w czasie audycji telewizyjnych, w tym typu telewizja śniadaniowa, seriale,
konferencje prasowe, w informacjach o działaniach promocyjnych prowadzonych przez
Grupę LOTOS S.A. i Organizatora),

f)

publikacji Odpowiedzi Konkursowych w materiałach promocyjnych Grupy LOTOS S.A.,
w tym w materiałach dostępnych w miejscach sprzedaży, np. na stacjach paliwowych

Grupy LOTOS S.A. (w formie drukowanej i w formie filmów lub bannerów, w tym
bannerów digital),
g)

w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych Grupy LOTOS S.A. do emisji
w radiu, w tym także w formie reklam lub w treści audycji radiowych o charakterze
promocyjnym lub informacyjnym,

h)

wykorzystania w komunikacji wewnętrznej Grupy LOTOS S.A., w kanałach własnych,
a także w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych Grupy LOTOS S.A.

5. Organizator ma prawo do dokonania opracowań, w szczególności skrótów i drobnych
zmian, i korzystania z tak dokonanych opracowań Odpowiedzi Konkursowych w sposób
wskazany powyżej i na powyższych polach eksploatacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji Odpowiedzi
Konkursowych, a także do wskazania autorstwa Odpowiedzi Konkursowej poprzez
podpisanie jej imieniem lub nickiem Uczestnika wskazanym w zgłoszeniu do Konkursu.
7. Uczestnik zgadza się nie wykonywać nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania
z Odpowiedzi Konkursowej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, jeżeli Uczestnik nie
posiada praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowej.
§ 10. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem
reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji,
bezpośrednio na adres Organizatora (Havas Warsaw Sp. z o.o., ul. J.P. Dziekońskiego 1, 00-728
Warszawa) lub na adres mailowy: dajemyslowo@havasww.pl, z dopiskiem „Konkurs −
„Jesteśmy z Wami. Dajemy słowo” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail lub adres
korespondencyjny osoby składającej reklamację.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Organizator powiadomi zgłaszającego reklamację pisemnie albo w formie mailowej – tj.
w takiej formie, w jakiej została złożona reklamacja. Reklamacje rozpatrywane będą przez
Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Za otrzymanie reklamacji
uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
popierany, administrowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1601s.
California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą

wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Serwis
Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu roszczeń
związanych z niniejszym Konkursem.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
popierany, administrowany ani przeprowadzany przez inne serwisy i media społecznościowe
(YouTube, Twitter, G-mail).
3. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się
stosować do jego postanowień.
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu i pobrania
w siedzibie
Organizatora
oraz
na
Stronie
Konkursowej
dajemyslowo.lotos.pl/wspieramyreprezentacje.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne
utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.
6. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
(a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających
zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji
promocyjnych, konkursów, (c) omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie, (d) zmiany zasad
przeprowadzania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy
już przystąpili do Konkursu, ani nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej
Uczestników.
7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
decyzją kompetentnego organu lub sądu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy
i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
10. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
Uczestnikom przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem. Skorzystanie
z procedury reklamacji nie narusza i nie tamuje prawa Uczestnika do skorzystania z drogi
sądowej dochodzenia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.
11. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, takie jak: opłata za dostęp do internetu,
konieczne do dokonania zgłoszenia oraz do przesłania Organizatorowi określonych danych lub
oświadczeń, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu są ponoszone przez
Uczestnika.

Warszawa, dnia 17.05.2021 r.
Organizator

