ZMIANA REGULAMINU KONKURSU „PRZYMIERZ SIĘ DO NAGRÓD”
1. Punkt 21 otrzymuje brzmienie:
Nagrodami Dodatkowymi są kody zniżkowe uprawniające do 50% rabatu liczonego od cen
podstawowych na zakup dowolnego jednego produktu z limitowanej Kolekcji Somersby dostępnej w
zakładce Kolekcja Somersby na stronie www.alohafromdeer.pl Łączna pula Nagród Dodatkowych
jest ograniczona do 2800 szt.
Pula Nagród Dodatkowych jest ograniczona w każdej Rundzie w poszczególnych Edycjach:
a. Edycja Letnia – 500 kodów zniżkowych w każdej Rundzie
b. Edycja Jesienna- 200 kodów zniżkowych w każdej Rundzie
O Rundzie Konkursu, w której Uczestnik bierze udział decyduje data udzielenia odpowiedzi zgodnie z
punktem 12-tym Regulaminu.
Każdy kod zniżkowy jest ważny do wykorzystania od chwili jego otrzymania do godziny 12:00:00 4go
dnia kalendarzowego od zakończenia Rundy, w której Uczestnik wziął udział – wg zestawienia
poniżej. Niewydane i niewykorzystane w danej Rundzie zniżki przechodzą do puli w kolejnej Rundzie.
O wyczerpaniu puli Nagród Dodatkowych Organizator poinformuje na stronie www.somersby.pl.

Każdy kod zniżkowy jest ważny do wykorzystania w ograniczonym okresie czasu:
W Edycji Letniej:
- Kody wydane jako Nagrody Dodatkowe w Rundzie 2, która trwała od 16.07.2019 r. od godz.
12:00:00 do 1.08.2019 r. do godziny 11:59:59 są ważne do 5.08.2019r. do godz. 12.00
- Kody wydane jako Nagrody Dodatkowe w Rundzie 3, która trwała od 1.08.2019 r. od godz.
12:00:00 do 16.08.2019 r. do godziny 11:59:59 są ważne do 20.08.2019r. do godz. 12.00
- Kody wydane jako Nagrody Dodatkowe w Rundzie 4, która trwała od 16.08.2019 r. od godz.
12:00:00 do 2.09.2019 r. do godziny 11:59:59 są ważne do 6.09.2019r. do godz. 12.00
W Edycji Jesiennej:
- Kody wydane jako Nagrody Dodatkowe w Rundzie 1, która trwała od 2.09.2019 r. od godz.
12:00:00 do 16.09.2019 r. do godziny 11:59:59 są ważne do 20.09.2019r. do godz. 12.00
- Kody wydane jako Nagrody Dodatkowe w Rundzie 2, która trwała od 16.09.2019 r. od godz.
12:00:00 do 30.09.2019 r. do godziny 11:59:59 są ważne do 4.10.2019r. do godz. 12.00
- Kody wydane jako Nagrody Dodatkowe w Rundzie 3, która trwała od 30.09.2019 r. od godz.
12:00:00 do 14.10.2019 r. do godziny 11:59:59 są ważne do 18.10.2019r. do godz. 12.00
- Kody wydane jako Nagrody Dodatkowe w Rundzie 4, która trwała od 14.10.2019 r. od godz.
12:00:00 do 31.10.2019 r. do godziny 23:59:59 są ważne do 4.11.2019r. do godz. 12.00
Skorzystanie z rabatu następuje poprzez wpisanie otrzymanego na stronie Somersby.pl kodu
rabatowego w koszyku sklepu alohafromdeer.com. Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz i
tylko w okresie jego ważności. Rabat dotyczy tylko jednego wybranego produktu z Kolekcji
Somersby. Rabat nie dotyczy innych produktów sklepu ani kosztów wysyłki. Rabat dotyczy ceny
regularnej i pozostaje do wykorzystania w określonym powyżej czasie, zgodnie z dostępnością
produktów w sklepie AlohaFromDeer.com
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU „PRZYMIERZ SIĘ DO NAGRÓD”
(dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady na bazie których prowadzona jest akcja promocyjna pod nazwą
„Przymierz się do nagród” (dalej „ Konkurs”),
2.Konkurs organizowany jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
262/264 (90-361) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326038, NIP 7272738835, (dalej „Organizator”).
Organizator działa na zlecenie Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:
02-255), przy ul. Krakowiaków 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043669, NIP 8691637482,
która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”).
Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.
3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin),
oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) (dalej: „Ustawa”).
4.Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 1 lipca 2019 r, a zakończenie w dniu 31 października 2019 r.
o godzinie 23:59:00 (dalej: „i „Okres Trwania Konkursu”).
Okres Trwania Konkursu będzie podzielony na dwie edycje letnią i jesienną (dalej: „Edycja Letnia” i
„Edycja Jesienna”).
Edycja Letnia trwa od 1 lipca 2019 r. do 2 września 2019 r. i jest podzielona na 4 rundy (dalej: Runda):
Runda 1 : od 01.07 od 21:00:00 - do 16.07 godz. 11.59.59
Runda 2 : od 16.07 od 12:00:00 - do 01.08 godz. 11.59.59
Runda 3 : od 01.08 od 12:00:00 - do 16.08 godz. 11.59.59
Runda 4 : od 16.08 od 12:00:00 - do 02.09 godz. 11.59.59.
Edycja Jesienna trwa od 2 września 2019 r. do 31 października 2019 r. i jest podzielona na 4 rundy
(dalej: Runda):
Runda 1 : Trwa od 02.09 od 12:00:00- do 16.09 godz. 11.59.59
Runda 2 : Trwa od 16.09 od 12:00:00 - do 30.09 godz. 11.59.59
Runda 3 : Trwa od 30.09 od 12:00:00 - do 14.10 godz. 11.59.59
Runda 4 : Trwa od 14.10 od 12:00:00 - do 31.10 godz. 23.59.59.
W odniesieniu do części Konkursu dotyczącej ubiegania się o Nagrody Dodatkowe Runda ulega
zakończeniu z chwilą upływu okresu jej trwania zgodnie z terminami określonymi powyżej lub z
chwilą wyczerpania puli Nagród Dodatkowych obowiązującej w danej Rundzie, w zależności które
z tych zdarzeń wystąpi szybciej. O wyczerpaniu puli Nagród Dodatkowych Organizator
poinformuje na stronie www.somersby.pl.

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na terytorium
Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”). W konkursie mogą
wziąć udział wyłącznie konsumenci.
7. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga dokonania zakupu produktu (dalej: „Produkt ” lub
„Produkty”). Produktami są:
⎯ Somersby Watermelon 400ml, 500ml
⎯ Somersby Apple 400ml, 500ml
⎯ Somersby Blackberry 400ml, 500ml
⎯ Somersby Mango & Lime 400ml, 500ml
⎯ Somersby Elderflower & Lime 400ml, 500 ml
w opakowaniach promocyjnych tj. z oznaczeniem „Przymierz się do nagród”. Każdy Produkt
posiada kod pod kapslem lub zawleczką (dalej: „Kod”), którego zachowanie jest niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie.
8.Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich
małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
9.W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła
komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

10.W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu:
a) zakupić Produkt i zachować Kod,
b) wejść na stronę www.somersby.pl lub uruchomić chatbota Somersby poprzez aplikacji Messenger
na portalu Facebook.com z marką Somersby (@SomersbyPoland),
c) dokonać wyboru nagrody, którą Uczestnik Konkursu chce zdobyć w przypadku wygrania w
Konkursie. Do wyboru Nagroda Główna lub Nagroda Dodatkowa,
d) wpisać kod spod kapsla lub zawleczki i wykonać poprawnie zadanie konkursowe opisane w dalszej
części Regulaminu,
e) zaakceptować Regulamin Konkursu,
f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
11.W Konkursie można wziąć udział wielokrotnie, ale dany Kod może być wykorzystany do jednego
zgłoszenia udziału w Konkursie.
12.Zadanie konkursowe dla Uczestników, którzy dokonali wyboru podjęcia próby zdobycia Nagrody
Dodatkowej polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie z zakresu sztuki. Uczestnicy,
którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie mają prawo do Nagrody Dodatkowej pod
warunkiem, że nie doszło wcześniej do wyczerpania puli Nagród Dodatkowych. O wyczerpanej
puli Nagród Dodatkowych w danej rundzie, Organizator poinformuje na stronie www.somersby.pl
W takim przypadku następuje zakończenie danej Rundy Konkursu w zakresie rywalizacji o Nagrody
Dodatkowe, a system nie będzie przyjmował zgłoszeń konkursowych w tym zakresie. W takim
przypadku w danej Rundzie Konkursu, Uczestnik będzie miał wciąż możliwość udziału w części
Konkursu dotyczącej rywalizacji o Nagrodę Główną.

13.Zadanie konkursowe dla Uczestników, którzy dokonali wyboru podjęcia próby zdobycia Nagrody
Głównej polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi (dalej: Odpowiedź) na pytanie otwarte
(dalej: Pytanie Otwarte) obowiązujące w danej Rundzie. Odpowiedź nie może przekroczyć 500
znaków.
14.W poszczególnych Rundach będą obowiązywać różne Pytania Otwarte, przy czym dane pytanie
będzie obowiązywać w jednej Rundzie.
W Edycji Letniej obowiązywać będą następujące pytania:
W Rundzie 1 pytanie konkursowe brzmi: Opisz swój pomysł na letni chillout z Somersby Apple
(Pytanie 1)
W Rundzie 2 pytanie konkursowe brzmi: W jaką wakacyjną miejscówkę zabrałbyś Somersby
Blackberry? Odpowiedź uzasadnij (Pytanie 2)
W Rundzie 3 pytanie konkursowe brzmi: Zdradź nam swój sposób na orzeźwienie z Somersby
Watermelon! (Pytanie 3)
W Rundzie 4 pytanie konkursowe brzmi: Do jakiej egzotycznej podróży inspiruje Cię Somersby
Mango&Lime? (Pytanie 4)
W Edycji Jesiennej obowiązywać będą następujące pytania:
W Rundzie 1 pytanie konkursowe brzmi: Dokończ zdanie. Kiedy relaksuję się z Somersby Apple...
(Pytanie 1)
W Rundzie 2 pytanie konkursowe brzmi: Jak wygląda idealny weekend z przyjaciółmi i Somersby
Blackberry? (Pytanie 2)
W Rundzie 3 pytanie konkursowe brzmi: Wakacyjna przygoda, którą wspominam, pijąc Somersby
Watermelon to… (Pytanie 3)
W Rundzie 4 pytanie konkursowe brzmi: Zdradź nam metodę na przedłużenie lata z Somersby
Mango&Lime. (Pytanie 4)
15. Zwycięzcy Nagród Głównych zostaną wybrani w następujący sposób: W Edycji Letniej spośród
Odpowiedzi na Pytanie Otwarte prawidłowo zgłoszonych do Konkursu, Komisja w ciągu 14 dni od
zakończenia danej Rundy wybierze spośród Odpowiedzi zgłoszonych w danej Rundzie 500
najlepszych Odpowiedzi na Pytanie Otwarte, przyznając im miejsca od 1 do 500.
W Edycji Jesiennej spośród Odpowiedzi na Pytanie Otwarte prawidłowo zgłoszonych do Konkursu,
Komisja w ciągu 14 dni od zakończenia danej Rundy wybierze spośród Odpowiedzi zgłoszonych w
danej Rundzie 300 najlepszych Odpowiedzi, przyznając im miejsca od 1 do 300. Komisja
Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami: kreatywność, oryginalność ujęcia
tematu, zgodność z tematem. Za zajęcie powyższych miejsc przysługują nagrody zgodnie z dalszą
częścią Regulaminu. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez wysłanie do Zwycięzców wiadomości
drogą mailową.
16. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do
kontaktu z Organizatorem poprzez pocztę email i wysłania na adres email Organizatora
somersby@kamikaze.digital,w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia swoich danych
osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody tj. swojego imienia i nazwiska, adresu do doręczenia
nagrody oraz numeru telefonu. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym
terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych nagroda pozostanie do
dyspozycji Fundatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora
wyłącznie do wysyłki nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody, chyba że
Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w
szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści
obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b)
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich; c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych
dotyczących Fundatora.
18. Odpowiedź musi spełniać określone standardy: a) odpowiedź nie może zawierać treści, które
wskazują na lub zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu; b)
odpowiedź nie może zawierać negatywnych opinii na temat osób, które nie spożywają alkoholu
c) Odpowiedź nie może sugerować, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, wpływa na
atrakcyjność lub zachowania seksualne; d) odpowiedź nie może zawierać żadnych treści
stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Carlsberg lub innych spółek
wchodzących w skład grupy Carlsberg, produktów lub marki Carlsberg ani żadnych innych treści
przedstawiających Organizatora, Carlsberg lub inne spółki wchodzące w skład grupy Carlsberg,
produkty lub markę Somersby w negatywny sposób; e) odpowiedź nie może zawierać
zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż przysługujące
Carlsberg lub innym spółkom wchodzącym w skład grupy Carlsberg.
19.Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem
Odpowiedzi i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto,
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

NAGRODY W KONKURSIE

20. Nagrodami Głównymi są poniżej opisane nagrody. W Edycji Letniej, w każdej Rundzie,
Nagrodami Głównymi są:
a) bluza bez kaptura z limitowanej kolekcji Somersby marki Aloha from Deer – nagroda przysługuje
za zajęcie miejsc od 1-go do 100-go,
b) t-shirt z limitowanej kolekcji Somersby marki Aloha from Deer – nagroda przysługuje za zajęcie
miejsc od 101-go do 300-go,
c) nerka z limitowanej kolekcji Somersby marki Aloha from Deer -– nagroda przysługuje za zajęcie
miejsc od 301-go do 400-go,
d) plakat Somersby -– nagroda przysługuje za zajęcie miejsc od 401-go do 500-go,
W Rundzie 1 nagrody inspirowane są smakiem Somersby Apple, w Rundzie 2 smakiem Somersby
Blackberry w Rundzie 3 smakiem Somersby Watermelon, a w Rundzie 4 smakiem Mango & Lime.
W Edycji Jesiennej w każdej Rundzie Nagrodami Głównymi są:
e) bluza z kapturem z limitowanej kolekcji Somersby marki Aloha from Deer – nagroda
przysługuje
za zajęcie miejsc od 1-go do 100-go,
f) skarpetki z limitowanej kolekcji Somersby marki Aloha from Deer – nagroda przysługuje za
zajęcie miejsc od 101-go do 300-go,
W Rundzie 1 nagrody inspirowane są smakiem Somersby Apple, w Rundzie 2 smakiem Somersby
Blackberry, w Rundzie 3 smakiem Somersby Watermelon, a w Rundzie 4 smakiem Somersby
Mango & Lime.

Rozmiary Nagród Głównych przydzielane są w 2 rozmiarach: - dla kobiet – rozmiar M - dla mężczyzn
– rozmiar L - skarpetki damskie – rozmiar 36-40 - skarpetki męskie – rozmiar 41-46.
W przypadku wyczerpania się rozmiarów Nagród Głównych z danej puli (męskiej lub damskiej)
przydzielane są rozmiary z puli pozostałej na stanie.
21.Nagrodami Dodatkowymi są kody zniżkowe uprawniające do 50% rabatu liczonego od cen
podstawowych na zakup dowolnego jednego produktu z limitowanej Kolekcji Somersby dostępnej
w zakładce Kolekcja Somersby na stronie www.alohafromdeer.pl Łączna pula Nagród
Dodatkowych jest ograniczona do 2800 szt. Pula Nagród Dodatkowych jest ograniczona w każdej
Rundzie w poszczególnych Edycjach:
a. Edycja Letnia – 500 kodów zniżkowych w każdej Rundzie
b. Edycja Jesienna- 200 kodów zniżkowych w każdej Rundzie
O Rundzie Konkursu, w której Uczestnik bierze udział decyduje data udzielenia odpowiedzi zgodnie z
punktem 12-tym Regulaminu.
Każdy kod zniżkowy jest ważny do wykorzystania tylko w czasie trwania danej Rundy, w której
Uczestnik wziął udział.
Niewydane i niewykorzystane w danej Rundzie zniżki przechodzą do puli w kolejnej Rundzie.
O wyczerpaniu puli Nagród Dodatkowych Organizator poinformuje na stronie www.somersby.pl.
Skorzystanie z rabatu następuje poprzez wpisanie otrzymanego na stronie Somersby.pl kodu
rabatowego w koszyku sklepu alohafromdeer.com. Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz i
tylko w okresie trwania Rundy, w której Uczestnik wziął udział. Rabat dotyczy tylko jednego
wybranego produktu z Kolekcji Somersby. Rabat nie dotyczy innych produktów sklepu ani kosztów
wysyłki. Rabat dotyczy ceny regularnej i pozostaje do wykorzystania w określonym powyżej
czasie, zgodnie z dostępnością produktów w sklepie AlohaFromDeer.com
22.W stosunku do każdej Nagrody Głównej, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości
11,11% wartości nagrody rzeczowej, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w
przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została
przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda
pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1
pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota
podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.
Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
23.Organizator zastrzega możliwość zwiększenia puli Nagród Dodatkowych w Okresie Trwania
Konkursu. O zwiększeniu puli Nagród Dodatkowych Organizator poinformuje na stronie
www.somersby.pl

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

24. Z chwilą wydania Nagrody Głównej, Zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na
okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących
polach eksploatacji:

-

rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od
standardu, systemu lub formatu),
- publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia
- i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną
techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych Fundatora. Odpowiedzi
mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi
utworami lub artystycznymi wykonaniami oraz tłumaczone na języki obce. Poza Nagrodą Główną
Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

25. Nagrody Główne w Konkursie zostaną wysłane kurierem w terminie 14 dni od momentu
otrzymania od Laureata danych do wysyłki. Zwycięzca nagrody jest obowiązany pokwitować
pisemnie jej odbiór, tj. protokołem odbioru.
26.Nagrody Dodatkowe są dystrybuowane w formie kodu rabatowego drogą elektroniczną.
27.Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
28.Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub
błędnych danych wydanie nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez
Organizatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

29. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w
formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361) lub formie emaila wysłanego na adres:
somersby@kamikaze.digital
30.Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Przymierz się do nagród”, b) wskazanie
imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także opcjonalnie kontaktowego nr tel.
komórkowego), c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, d) treść żądania, e) podpis
reklamującego.
31.Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej
listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub na adres email, jeżeli został podany.

32. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. DANE OSOBOWE
33.Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Carlsberg Polska
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-255), przy ul. Krakowiaków
34.Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@carlsberg.pl. 34.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu. Podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda Uczestnika.
35.Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
36. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją
Konkursu innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi, i innym podmiotom świadczącym
wsparcie techniczne Konkursu, w tym w szczególności dostawcy nagród.
37.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od końca
Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przechowywane do 31
grudnia 2024 r. (okres przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych).
38.Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
39.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
40.Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia
udziału w Konkursie.
41. W przypadku korzystania przez Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie poprzez aplikację
Messenger, należy mieć na uwadze, że dane osobowe podane w aplikacji będą przetwarzane
także przez administratora danych osobowych portalu Facebook.com w związku z korzystaniem z
aplikacji. Zasady przetwarzania danych w tym zakresie dostępne są w regulaminie portalu
Facebook.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany,
ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są
udostępniane serwisowi Facebook. Natomiast wszelkie informacje, które są udostępniane w celu
udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w
Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym
samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż
zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu
43.W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

44.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, działających na
korzyść Uczestników, w szczególności polegających na zwiększeniu puli Nagród Dodatkowych.
Informacja o aktualizacji Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.somersby.pl

