REGULAMIN KONKURSU
„3:1 DLA CIEBIE!”
§1
NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu „3:1 DLA CIEBIE!” (dalej: „Konkurs") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, o numerze
NIP 898-221-61-30, REGON 363484399, wpisanym do rejestru z postanowieniem Sądu
Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod KRS: 0000595440, zwany dalej
„Organizatorem”.
§2
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku Sprzedaż promocyjna trwa
od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku w sklepach stacjonarnych i w sklepach
internetowych (decyduje data i godzina dokonania zakupu).
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W ramach Konkursu organizowane są: Konkurs Główny oraz 17 Konkursów Tygodnia.
4. Konkursy Tygodnia odbędą się zgodnie z harmonogramem tygodni:
a) tydzień 1: 1 - 11 kwietnia 2021
b) tydzień 2: 12 - 18 kwietnia 2021
c) tydzień 3: 19 - 25 kwietnia 2021
d) tydzień 4: 26 kwietnia - 3 maja 2021
e) tydzień 5: 4 - 9 maja 2021
f) tydzień 6: 10 - 16 maja 2021
g) tydzień 7: 17 - 23 maja 2021
h) tydzień 8: 24 - 30 maja 2021
i) tydzień 9: 31 maja - 6 czerwca 2021
j) tydzień 10: 7 - 13 czerwca 2021
k) tydzień 11: 14 - 20 czerwca 2021
l) tydzień 12: 21 - 27 czerwca 2021
m) tydzień 13: 28 czerwca - 4 lipca 2021
n) tydzień 14: 5 - 11 lipca 2021
o) tydzień 15: 12 - 18 lipca 2021
p) tydzień 16: 19 - 25 lipca 2021
q) tydzień 17: 26 - 31 lipca 2021
5. Konkurs Główny trwa nieprzerwanie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku.
6. Strona internetowa dla Konkursu Głównego i Konkursów Tygodnia to www.3do1.pl (Strona
Konkursu).
7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

§3
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby w wieku powyżej 13 a poniżej
18 roku życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodzica, które nabyły w okresie od dnia 1
kwietnia 2021 roku od godziny 00:01 do dnia 31 lipca 2021 roku do godz. 23:59 w sklepach
stacjonarnych lub internetowych, określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Produkty
Promocyjne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”), będące
konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę
fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową” oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nabywające Produkt
Promocyjny w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełnią wymogi
Regulaminu.
a. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Strony Konkursu zgłoszeń, co do których
ma uzasadnione przypuszczenie, że zostały zarejestrowane z kont fikcyjnych.
b. W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o okazanie
dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika pod warunkiem nie wydania Nagrody.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ELEVEN SPORTS oraz pracownicy
firmy VARTA Consumer Batteries Poland Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo, przysposabiających i
przysposobionych. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
§4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest VARTA Consumer Batteries
Poland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.
2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Pomorska 55/2.
3. Odbiorcą danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO jest AUCH STUDIO, z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 28b.
4. Cele przetwarzania danych osobowych wyjaśnia poniższa tabela:
Podmiot
VARTA Consumer
Batteries Poland
Sp. z o.o.
Highlite Bielecka
Jellinek
sp. j.

AUCH STUDIO

Rola w procesie
przetwarzania danych
osobowych
Administrator danych
osobowych
Podmiot przetwarzający
dane osobowe

Odbiorca danych
osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem
niniejszego Konkursu
Wybór zwycięzców Konkursu
Przeprowadzenie niniejszego Konkursu
Wybór zwycięzców konkursu
Wydanie Nagród Głównych i Nagród
Tygodnia w Konkursie
Odprowadzenie podatków od nagród
Cele marketingowe
Wdrożenie strony internetowej i nadzór
informatyczny nad jej funkcjonowaniem

Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. („RODO”)

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania
nagród.
6. W Konkursie przetwarzane są pliki cookies, które są profilowane pod kątem kampanii
remarketingowej. Zgoda na ich wykorzystywanie może być w każdym czasie wycofana lub
ograniczona oraz możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych
w plikach cookies. Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak
również o administratorze i sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się w polityce
prywatności Strony Konkursu.
7. W określonych przypadkach Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a
także prawo do przenoszenia danych. Tego typu wnioski należy zgłaszać mailowo na adres:
dsr@varta-household.com.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku
z nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych.
9. Zebrane dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu wydawania nagród i rozliczeniu kwestii
podatkowych. Nastąpi to nie później niż 2 października 2021 roku.
§5
NAGRODY W KONKURSIE
1. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń konkursowych Jury wybierze jednego laureata Nagrody
Głównej i 17 laureatów Nagrody Tygodnia.
2. W
Konkursie
Głównym
przewidziano
jedną
Nagrodę
Główną:
Telewizor SAMSUNG QLED QE55Q67T, 55", Soundbar SAMSUNG HW-Q60T, kod umożliwiający
roczny dostęp do kanałów ELEVEN SPORTS w serwisie internetowym ELEVEN SPORTS,
spersonalizowane koszulki piłkarskie Reprezentacji Polski dla całej rodziny (max. ilość 5 szt. w
całym rozdaniu).
3. W Konkursach Tygodnia przewidziano siedemnaście Nagród Tygodnia: 17 x przenośny zestaw
kibica (Power Bank VARTA Energy 20000, słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 700 BL, lazy bag i
kod umożliwiający 30-dniowy dostęp do kanałów ELEVEN SPORTS w serwisie internetowym
ELEVEN SPORTS). W każdym tygodniu trwania Konkursu, zgodnie z harmonogramem wskazanym
w par. ust 6 niniejszego Regulaminu, przyznawana jest jedna Nagroda Tygodnia.
4. Do każdej z Nagród (Nagrody Głównej oraz Nagród Tygodnia) dodana jest dodatkowo Nagroda
Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, która
nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona
na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik
biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
5. Nagród nie można się zrzec na rzecz innej osoby.
6. Warunkiem niezbędnym do odbioru Nagrody jest przesłanie Organizatorowi następujących
danych, niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego od Nagrody: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy wraz z adresem.
a) Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania Nagrody. Niepodanie
danych jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.
b) Uczestnik przesyłając swoje dane osobowe poświadcza jednocześnie ich prawdziwość,
będąc świadomym odpowiedzialności karnej za „poświadczenie nieprawdy mogące
doprowadzić Organizatora do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym
mieniem poprzez wprowadzenie w błąd” (art. 286 kodeksu karnego).

§6
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Podstawą do wzięcia udziału w Konkursie jest zakup dowolnych produktów VARTA o minimalnej
wartości 15 zł, o których jest mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu („Produktu
Promocyjne”).
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać w terminie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. zakupu dowolnego
produktu lub produktów VARTA Consumer Batteries na kwotę min. 15 zł. Zakup Produktów
Promocyjnych musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura
VAT), upoważniającym do wysłania jednego zgłoszenia.
b) Nie później niż do 31.07.2021 r. do godz. 23:59 (włącznie) przekazać swoje zgłoszenie
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej na Stronie
konkursu www.3do1.pl. W zgłoszeniu należy:
i. podać swoje dane osobowe,
ii. podać nazwę produktu oraz nazwę sklepu,
iii. określić skąd Uczestnik dowiedział się o Konkursie,
iv. wpisać kod kreskowy Produktu/Produktów Promocyjnych,
v. załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu.
3. Organizator zastrzega, że zdjęcia niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości nie będą traktowane
jako zgłoszenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
4. W skład prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu wchodzi:
a) Kompletnie wypełniony w formie elektronicznej formularz rejestracyjny w Konkursie „3:1
DLA CIEBIE”, który dostępny jest na Stronie Konkursu www.3do1.pl , a którego wzór
stanowi Załącznik nr 2; oraz
b) Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub paragon
fiskalny).
5. Organizator weryfikuje prawidłowość Zgłoszeń do Konkursu w terminie 7 dni roboczych od daty
wpłynięcia zgłoszenia. Uczestnicy, których zgłoszenia nie są prawidłowe zgodnie z §6 pkt 2-4
niniejszego Regulaminu tracą prawo do odbioru Nagród.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń z Konkursu, co do których ma uzasadnione
przypuszczenie, że prowadzą do próby obejścia Regulaminu, ingerują w mechanizm Konkursu lub
w inny sposób dążą do złamania zasad przeprowadzenia Konkursu.
7. Liczba nagród w Konkursie Głównym jest ograniczona do jednego zestawu: telewizor Samsung +
soundbar Samsung + spersonalizowane koszulki piłkarskie Reprezentacji Polski dla całej rodziny
(max. 5 szt.,) + roczny dostęp do kanałów ELEVEN SPORTS w serwisie internetowym ELEVEN
SPORTS. O przyznaniu Nagrody Głównej decyduje ostateczna liczba głosów Jury oddanych na
zgłoszenie.
8. Liczba nagród w Konkursie Tygodnia jest ograniczona do 17 zestawów (przenośny zestaw kibica Power Bank VARTA Energy 20000, słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 700 BT, lazy bag i dostęp do
kanałów ELEVEN SPORTS w serwisie internetowym ELEVEN SPORTS na 30 dni). O przyznaniu
Nagrody Tygodnia decyduje poprawność udzielonych odpowiedzi w quizie tygodnia i czas
udzielenia poprawnych odpowiedzi.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, z zastrzeżeniem, że każde zgłoszenie zostało
dokonane w ramach osobnego zakupu.

§7
ZADANIE KONKURSOWE (KONKURS GŁÓWNY, KOMENTARZ SPORTOWY)
1. Zadaniem konkursowym w przypadku Nagrody Głównej (dalej ,,Zadanie Konkursowe”) jest
stworzenie nagrania audio/MP4, które opisuje wybraną, codzienną sytuację z życia Uczestnika i jest
utrzymane w charakterze komentarza sportowego. Dalsze wymagania dotyczące Zadania
Konkursowego określają następne punkty Regulaminu.
2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które
zamieszcza na Stronie Konkursu. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie Konkursowe może zostać
opublikowane przez Organizatora na Stronie Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, co
Uczestnik akceptuje.
3. Nagranie nie może trwać dłużej niż 1 minuta.
4. Nagranie nie może być większe niż 1,5 MB.
5. Zgłoszenie nie może:
a) zawierać nazw produktów innych przedsiębiorców aniżeli VARTA Consumer Batteries,
b) naruszać praw innych osób,
c) zawierać treści przyjętych ogólnie za wulgarne,
d) zawierać treści o charakterze dyskryminacji rasowej, religijnej lub innych, które mogą być
uznane za naruszające dobre obyczaje lub prawo.
6. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika będzie niezgodne
z zasadami określonymi powyżej lub gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami do Organizatora
dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw, w tym praw autorskich, Organizator ma
prawo usunąć Zgłoszenie Konkursowe.
7. Organizator dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych pod kątem ich zgodności z
Regulaminem w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. W
przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe jest niezgodne z Regulaminem, Organizator skontaktuje się
z Uczestnikiem w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym
w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. Ponadto, na prośbę Organizatora,
Uczestnik przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków
wymaganych do wzięcia udziału w Konkursie określonych w Regulaminie.
8. Na uzupełnienie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik ma 7 dni od dnia otrzymania żądania
uzupełnienia Zgłoszenia Konkursowego w zakresie określonym w §7. Po upływie tego terminu takie
niekompletne Zgłoszenie Konkursowe nie będzie rozpatrywane.
9. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego
Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu, narusza prawa, w szczególności prawa
autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami
§8
ZADANIE KONKURSOWE (KONKURS TYGODNIA, QUIZ)
1. Zadaniem konkursowym w przypadku Konkursu Tygodnia (dalej ,,Zadanie Konkursowe”) jest
udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na 17 pytań o tematyce piłkarskiej (QUIZ), które
zamieszczone będą na Stronie Konkursu. Dalsze wymagania dotyczące Zadania Konkursowego w
Konkursie Tygodnia określają następne punkty Regulaminu. O wygranej decyduje poprawność
odpowiedzi i czas ich udzielenia. Nagroda będzie przyznawana w sposób wskazany w par. 9 pkt 2.
2. Organizator dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych pod kątem ich zgodności z
Regulaminem w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. W
przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe jest niezgodne z Regulaminem, Organizator skontaktuje się
z Uczestnikiem Akcji w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu
Konkursowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. Ponadto, na prośbę
Organizatora, Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie
innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Konkursie określonych w Regulaminie.

3. Na uzupełnienie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik ma 7 dni od dnia otrzymania żądania
uzupełnienia Zgłoszenia Konkursowego w zakresie określonym w §8. Po upływie tego terminu takie
niekompletne Zgłoszenie Konkursowe nie będzie rozpatrywane.
4. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego
Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu.
5. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę Tygodnia w czasie trwania Konkursu.

§9
SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W przypadku Nagrody Głównej w Konkursie Głównym zostanie ona przyznana osobie wyłonionej
przez minimum trzyosobowe Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i firmy
VARTA Consumer Batteries Poland Sp. z o.o. Przy wyborze zwycięzców Jury weźmie pod uwagę
poprawność zgłoszenia, kreatywność oraz ciekawe podejście stanowiące odpowiedź na zadanie
konkursowe. Jury dokonuje wyboru spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń.
2. W przypadku Nagrody Tygodnia zostanie ona przyznana Uczestnikom Konkursu Tygodnia, którzy na
przestrzeni każdego tygodnia trwania akcji uzyskają największą liczbę prawidłowych odpowiedzi w
QUIZIE i najszybciej rozwiążą QUIZ nt. piłki nożnej zamieszczony na Stronie Konkursu. W przypadku
gdyby czas prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe w danym tygodniu był identyczny dla
kilku Uczestników, decydujące znaczenie ma kolejność zakończenia QUIZU. W jednym tygodniu
zostanie przyznana jedna Nagroda Tygodnia.
3. Uczestnik może zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę Główną i/lub jedną Nagrodę Tygodnia
4. Uczestnik traci prawo do Nagrody jeżeli:
a) Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b) Przesłana kopia dowodu zakupu będzie falsyfikatem, będzie nieczytelna lub uszkodzona
w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub
c) Na zarejestrowany dowód zakupu dokonano wcześniej zgłoszenia w ramach Konkursu.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie poprosić Uczestnika o przesłanie zdjęcia lub skanu
paragonu na adres varta@highlite.pl. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania powyższych w ciągu
7 dni roboczych od otrzymania prośby. Nieprzesłanie powyższych w wyznaczonym terminie jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
6. Laureat Nagrody Głównej zostanie ogłoszony 23 sierpnia 2021 r. na Stronie Konkursu www.3do1.pl
oraz powiadomiony mailowo o Nagrodzie Głównej. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego
danych osobowych (imienia oraz nazwiska) oraz pracy konkursowej i/lub wyniku na Stronie
Konkursu www.3do1.pl celem ogłoszenia zwycięzcy Nagrody Głównej.
§ 10
ODBIÓR I REALIZACJA NAGRÓD
1. Nagroda Główna, w postaci telewizora Samsung, soundbara Samsung, spersonalizowanych
koszulek Reprezentacji Polski dla całej rodziny (limit max. 5 szt.) i rocznego dostępu do Eleven Sports
zostanie wysłana przez Organizatora na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika
w terminie do 30 dni od daty podania przez Uczestnika danych umożliwiających wysyłkę.
2. Nagroda Tygodnia, w postaci przenośnego pakietu kibica (Power Bank VARTA Energy 20000,
słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 700 BT, lazy bag i dostęp do Eleven Sports na 30 dni) zostanie
wysłana przez Organizatora na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w terminie do 30
dni od daty podania przez Uczestnika danych umożliwiających wysyłkę.

3. W przypadku przyznania Nagrody Głównej lub Nagrody Tygodnia Uczestnikowi będącemu osobą
małoletnią, wysłanie będzie uzależnione od przesłania Organizatorowi podpisanego oświadczenia
zwycięzcy Konkursu oraz oświadczenia rodzica/przedstawiciela ustawowego małoletniego
Uczestnika według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres korespondencyjny.
§ 12
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia wyników (liczy się data stempla pocztowego), wyłącznie w formie pisemnej na adres
Organizatora: HIGHLITE ul. Pomorska 55 lok. 2, 50-217 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja 3:1 DLA
CIEBIE!”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół
z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja
powiadamia uczestnika Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w
ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu
www.3do1.pl.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Produkty Promocyjne w ramach Konkursu 3:1 DLA CIEBIE!
https://drive.google.com/file/d/1MLDQg6oNuBs9N2Nk33M2LpivvI3UWB5Q/view?usp=sharing
ZAŁĄCZNIK nr 2
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie GŁÓWNYM i Konkursie TYGODNIA "3:1 DLA CIEBIE!” dostępne
na Stronie Konkursu www.3do1.pl
Wypełnij formularz, zarejestruj swój zakup i odbierz NAGRODĘ GŁÓWNĄ lub NAGRODĘ TYGODNIA!

•
•
•
•
•
•
•

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres e-mail
Numer telefonu
Sklep
Skąd wiesz o akcji?

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………

•

Wpisz kod kreskowy produktu/produktów

…………………..

WGRAJ ZDJĘCIE PARAGONU

CHCĘ WYGRAĆ NAGRODĘ GŁÓWNĄ!
Zestaw kina domowego - telewizor, soundbar, koszulki Reprezentacji Polski i roczny dostęp do Eleven
Sports!
Uwolnij swoją kreatywność, wciel się w rolę komentatora sportowego i nagraj, jak opowiadasz o
czynności, która towarzyszy Ci na co dzień! Może to być skrócony opis Twojego poranka, nietypowa
sytuacja lub sposób, w jaki przyrządzasz obiad dla rodziny!

•

• Tytuł pracy konkursowej …………………………………………………………
Załącznik audio/MP4 (max. długość trwania 1 min., max. rozmiar 1,5 MB)

WALCZĘ O NAGRODĘ TYGODNIA!
Przenośny pakiet kibica - Power Bank VARTA, słuchawki bezprzewodowe, lazy bag i dostęp do Eleven
Sports na 30 dni
[wgraj zdjęcie paragonu]

[QUIZ]

[] Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu 3:1 DLA CIEBIE!.
[]

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Politykę Prywatności.

[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław oraz VARTA Consumer Batteries Poland Sp. z
o.o., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa/ Poland wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej
Konkursu, jego promocji i realizacji oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest
VARTA Consumer Batteries Poland. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”). Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.
[] Potwierdzam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do
wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje
się w regulaminie Konkursu oraz w polityce prywatności.
[] Oświadczam, że nie ukończyłam/em 18 lat, ale ukończyłem/am 13 lat, posiadam ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i uczestniczę w Konkursie „3:1 DLA CIEBIE!” po zapoznaniu się z jego
regulaminem i za zgodą mojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
[] Oświadczam, że ukończyłam/em 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
uczestniczę w Konkursie „3:1 DLA CIEBIE!” po zapoznaniu się z jego regulaminem.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące małoletniego Zwycięzcy Konkursu – oświadczenie składa
osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat oraz jej rodzic lub przedstawiciel
ustawowy
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Zwycięzcy:
Adres Zwycięzcy:
Oświadczam, że nie ukończyłam/em 18 lat, ale ukończyłam/em 13 lat. Oświadczam, że posiadam
ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uczestniczyłem w Konkursie „3:1 DLA CIEBIE!” po
zapoznaniu się z jego regulaminem i za zgodą mojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
…………………………………
Podpis Uczestnika
Oświadczam w imieniu mojego dziecka / podopiecznego …………………………………………., że uczestniczyło
ono w Konkursie „3:1 DLA CIEBIE!” za moją zgodą.
Miejscowość i data: ………………………………………..
………………………………………………………………………..
Podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego

