
Regulamin konkursu „Czysta radość gotowania’’ 
 
Definicjom użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane 
poniżej: 

1. „Organizator” - Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, NIP 779-21-83-071, kapitał 
zakładowy 100 000 zł, koordynator - „Henkel Polska” sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa.  

2. „Koordynator” - „Henkel Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567666, 
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252624369, kapitał zakładowy 1 661 694 000,00 zł.  

3. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Czysta radość gotowania’’ jest wiążący dla 
Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności 
warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników 
Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie. 

4. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Czysta radość gotowania” 
organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.  

5. „Serwis”– serwis internetowy Facebook pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie 
realizowany jest Konkurs. 

6. „Fanpage”– profil o nazwie „POLOmarket. Polski sklep” w serwisie Facebook dostępny pod adresem 
URL: https://www.facebook.com/polomarket/, którego  

7. „Administrator Fanpage’a” - „POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Giebni pod numerem 20, 88-170 Pakość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204601, NIP 665-21-
25-117, o kapitale zakładowym w wysokości 402.000 zł. 

8. „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto w Serwisie.  

9. „Fan”– użytkownik Serwisu, który przez kliknięcie w przycisk „lubię to” na Fanpage’u „POLOmarket. 
Polski sklep” uzyskał status Fana „POLOmarket. Polski sklep”. 

10. „Uczestnik Konkursu”– Fan, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 
uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane 
treścią Regulaminu. 

11. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje  
o przyznaniu nagród w Konkursie. 

12. „Post konkursowy” – post graficzny zamieszczony w Serwisie w dniu 13.03.2019 r. na Fanpage’u 
„POLOmarket. Polski sklep”.  

13. „Komentarz”– komentarz zamieszczony pod Postem Konkursowym przez Fana. 

 
§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem natywnych 
rozwiązań Serwisu: możliwości dodawania przez Użytkownika Serwisu komentarzy, materiałów 
graficznych pod treściami zamieszczonymi na Fanpage’u. 

2. Fanpage w Serwisie prowadzony jest przez Administratora Fanpage’u na podstawie regulaminu serwisu 
Facebook (URL: https://www.facebook.com/legal/terms). 

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, 
popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z Serwisem dostępnym w sieci 
komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ ani z nim związany.  
W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego 
Regulaminu ponosił Serwis w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, Uczestnicy Konkursu powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu 
gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu portalu Facebook, 
w zw. z art. 3853 pkt 1 i 2 Kodeksu cywilnego). 

4. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/legal/terms


5. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez dodanie przez Fana Komentarza pod 
Postem Konkursowym.  

6. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 
Kodeksu cywilnego. 

7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki 
uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu. 

8. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jeden) zestaw nagród w całym Konkursie. 

9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie 

10. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje  
w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage’u. 

 

§2. Termin i uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Konkurs trwa od dnia 13 marca do dnia 09 kwietnia 2019 roku.  

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca 
łącznie następujące warunki: 

3.1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody będą wysyłane przez 
Organizatora wyłącznie na ww. terenie, 

3.2. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

3.3. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu. 

3.4. dołączyła do Fanpage’a w Serwisie. 

3.5. zachowała oryginalny dowód zakupu; 

3.6. zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową 
akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych 
osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz 
rodzeństwo. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie 
Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili. 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uprawniony jest do odbioru nagrody wyłącznie na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§3. Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od 13.03 do 09.04.2019 r. spełnić łącznie 
następujące warunki: 

1.1 kupić w sieci sklepów POLOmarket dowolny produkt marki Somat lub Pur oraz zachować 
oryginalny dowód zakupu (np. fakturę VAT konsumencką lub paragon fiskalny wystawiony 
Uczestnikowi w związku z ww. zakupem); 

1.2 dodać Komentarz pod Postem Konkursowym na Fanpage’u ,,POLOmarket. Polski sklep’’ 
zawierający autorski przepis na popisowe danie. W Komentarzu wraz z autorskim przepisem 
można umieścić także zdjęcie samej potrawy. 

2. W trakcie trwania Konkursu Użytkownik może dodać tylko 1 Komentarz biorący udział w Konkursie. W 
przypadku dodania większej liczby Komentarzy pod Postem Konkursowym pod uwagę będzie brany 
pierwszy chronologicznie Komentarz dodany przez Użytkownika. 

3. Laureatów nagród wybiera Komisja Konkursowa. 

4. Komentarze dodane pod Postem Konkursowym po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę 
przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród. 

5. Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej w dniu 15.04.2019 r. poprzez zamieszczenie ich 
na Fanpage’u. 



 
§4. Nagrody i tryb ich przekazania 
 

1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci:  

1.1 jednego Robota kuchennego marki KitchenAid Artisan 150 o wartości 2.503,05 zł (słownie: dwa 
tysiące pięćset trzy złote 05/100); 

1.2 jednej karty podarunkowej do sieci Sklepów POLOmarket o wartości 500 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100); 

1.3 jednej karty podarunkowej do sieci Sklepów POLOmarket o wartości 300 zł (słownie: trzysta 
złotych 00/100); 

1.4 jednej karty podarunkowej do sieci Sklepów POLOmarket o wartości 200 zł (słownie: dwieście 
złotych 00/100).  

1.5 nagroda gwarantowana dla wszystkich uczestników konkursu w postaci jednorazowego rabatu na 
zakup produktów Marki Pur oraz Somat w wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent), który 
będzie aktywny 14 dni od przekazania go uczestnikowi.  

 
2. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora 

oraz jednego przedstawiciela Henkel Polska sp. z o.o. (dalej: Komisja Konkursowa). Komisja Konkursowa 
dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając najciekawsze pod względem oryginalności i 
unikatowości i ciekawej treści zgłoszenia.  

3. Kod rabatowy będzie wysyłany w prywatnej wiadomości na Facebook'u  do każdego uczestnika, który 
wziął udział w konkursie. Kody będą wysyłane do 14 dni po zakończeniu konkursu. Kod rabatowy nie 
łączy się z innymi promocjami. Lista produktów, na które będzie można uzyskać rabat będzie 
znajdowała się u kierowników sklepów oraz na stronie www.polomarket.pl. Każdy uczestnik, 
niezależnie od liczby zgłoszeń w Konkursie, otrzyma jeden kod rabatowy. 

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez 
możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną. 

5. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie 
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 
11,11% wartości danej nagrody. Organizator, będący płatnikiem podatku dochodowego, obliczy i 
odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną 
deklarację PIT zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego 
dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora. 

 
§5. Wydanie nagrody 
 

1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane w postaci komentarza pod postem 
konkursowym na Fanpage’u najpóźniej 15.04.2019 r. 

2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dnia 26.04.2019 r. od momentu 
opublikowania listy nagrodzonych, wysłać wiadomość prywatną do Fanpage’u ,,POLOmarket. Polski 
sklep’’ zawierającą dane adresowe oraz numer kontaktowy, a także wysłać na adres Organizatora 
(Albedo Marketing sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań), z dopiskiem „Czysta radość gotowania”, 
oświadczenie laureata, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, wraz z oryginalnym dowodem 
zakupu. Adres do wysyłki nagrody musi być adresem znajdującym się na terenie Polski. 

3. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 24.05.2019 r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą 
kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w zgłoszeniu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych 
adresowych. 

5. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Polski. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie 
nagród poza inną niż wskazaną wyżej lokalizację. 

6. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się 
niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród. 

 
 
 



§6. Dane osobowe i prawa autorskie 
 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu 
nagrody. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako 
Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) oraz zgodę na 
komunikowanie się Organizatora z Uczestnikiem w związku z Konkursem poprzez konto Facebook.  

3. Przy realizacji Konkursu współadministratorami danych osobowych są: 

3.1. Koordynatora Konkursu: „Henkel Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej     
41, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowym dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000567666, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252624369, kapitał 
zakładowy 1 661 694 000,00 zł oraz 

3.2. Administrator Fanpage’a: ,,POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Giebni pod numerem 20, 88-170 Pakość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204601, NIP 665-
21-25-117, o kapitale zakładowym w wysokości 402.000 zł 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez współadministratorów zgodnie z przepisami 
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 (dalej „RODO”).  

5. Kontakt z Administratorem Fanpage’a: via e-mail: marketing@polomarket.pl, telefonicznie pod 
numerem +48 801 162 160 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Fanpage’a.  

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach i na następujących 
podstawach prawnych: 

6.1. wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

6.2. dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

6.3. prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395).  

7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla 
współadministratorów usługi informatyczne, prawne, doradcze i analityczne. Ww. przekazanie będzie 
się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i 
prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.  

9. Współadministratorzy danych nie przekazują danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach Serwisu z 
zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w 
odniesieniu do określonych krajów zgodnie z niepodlegającymi zmianie zasadami określonymi przez 
Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

10. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

11. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: 

11.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

11.2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego 
danych osobowych narusza przepisy RODO.  

11.3. do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

https://www.facebook.com/about/privacy


12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i 
odbioru Nagrody. 

13. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie rodo.albedomarketing.pl. 

14. Uczestnik oświadcza, że: 

14.1. przysługują mu nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do 
przepisu oraz zdjęcia (jeśli zostało ono umieszczone w Komentarzu), a także iż Komentarz nie 
narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z 
rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają 
miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec 
osób trzecich z tytułu zamieszczenia Komentarza na Fanpage’u i eksploatacji Komentarza w celu 
przeprowadzenia Konkursu 

14.2. wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonego w Konkursie przepisu wraz ze zdjęciem (jeśli 
zostało ono umieszczone w Komentarzu) na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem, 
w tym publikację w kwartalniku Sieci handlowej POLOmarket ,,POLOmagazyn” oraz w mediach 
społecznościowych. 

 
§7. Zasady postępowania reklamacyjnego   
 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 31.05.2019 r. (decyduje 
data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
Organizatora z dopiskiem „Czysta radość gotowania”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, 
dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się 
przez Organizatora.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym 
na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może 
ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
§8. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w 
Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania 
danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu 
Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, 
które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą 
wpłynąć na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU 

 
W związku z wygraną w konkursie pt. „Czysta radość gotowania”, organizowanym przez Albedo Marketing Sp. 
z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane i składam oświadczenie 
wymagane dla wydania mi nagrody.  
 

DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY: 
 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES DO WYSYŁKI 
NAGRODY 

 

NUMER TELEFONU   

 
OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody): 

 
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Czysta radość gotowania” zapoznałem 
(zapoznałam) się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść. 

 
………………………………… 

data i podpis zwycięzcy  
 
Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wystaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) 
w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób 
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie 
prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, 
że wyraziłem (wyraziłam) zgodę na wykorzystywanie mojej Odpowiedzi zgłoszonej w ww. Konkursie na 
potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem, w tym na publikowanie jej w mediach społecznościowych. 
Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Czysta radość gotowania” oraz 
Henkel Polska Sp. z o. o. z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić 
Organizatora oraz Henkel Polska Sp. z o. o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z 
chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na 
Organizatora – Albedo Marketing Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojej Odpowiedzi nagrodzonej w 
Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5. Regulaminu Konkursu. 
 

………………………………… 
data i podpis zwycięzcy  

  
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zgłoszonego w Konkursie przepisu wraz ze zdjęciem (o ile takowe zostało 
użyte w zgłoszeniu) na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem, w tym publikację w kwartalniku 
,,POLOmagazyn” oraz w mediach społecznościowych. 
 
 

………………………………… 
data i podpis zwycięzcy  

  
 

PAMIĘTAJ, ABY ZAŁĄCZYĆ ORYGINALNY DOWÓD ZAKUPU W SIECI SKLEPÓW POLOMARKET PRODUKTÓW 
MARKI PUR LUB SOMAT, NA PODSTAWIE KTÓREGO ZGŁOSIŁEŚ (ZGŁOSIŁAŚ) UDZIAŁ W KONKURSIE. 

 
 
 

  
 


