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Regulamin konkursu promocyjnego  

pod nazwą „Konkurs Walentynkowy Durex” w sklepach Carrefour 
 

  
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą  

„Konkurs Walentynkowy Durex” ("Konkurs") w sklepach Carrefour.  

2. Organizatorem Konkursu jest Loyal Concept Sp. z o.o. z z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Tużycka 8 lok 6., kod pocztowy 03-683, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000499624, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 
złotych ("Organizator”).  

3. Organizator Konkursu działa na zlecenie firmy Reckitt Benckiser (Poland) SA z siedzibą w 
Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Okunin 1, kod pocztowy 05-100, będącej sponsorem 
nagród w konkursie.    

4. Sprzedaż promocyjna produktów objętych Konkursem prowadzona jest od dnia 
07.02.2019 r.  do dnia 19.02.2019 r. („Sprzedaż Promocyjna”).    

5. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w 
wybranych sklepach sieci Carrefour, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 („Sklep”, 
Sklepy”). 

6. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie produkty marki Durex dostępne w Sklepach 
("Produkt Promocyjny”, „Produkty Promocyjne). 

7. Z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9 poniżej Uczestnikami Promocji ("Uczestnik") mogą być 
wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu 
art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Reckitt 
Benckiser (Poland) SA oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające 
w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział 
przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.  

9. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a) w czasie Sprzedaży Promocyjnej dokonać zakupu dowolnych produktów Durex za 
kwotę min 30 zł w sklepach Carrefour wymienionych w Załączniku nr 1 

b) zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych 
(„Dowód Zakupu”), 

c) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie oraz wykonać zadanie 
konkursowe  („Praca Konkursowa”, „Praca”)   zgodnie z opisem w pkt. 10 regulaminu. 

10. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie Pracy przez Uczestnika oraz 
odebranie zgłoszenia przez Organizatora odbywa się w następujący sposób: 

a) Po po uprzednim dokonaniu zakupu, Uczestnik Konkursu wysyła SMS pod numer 7036 
z zachowaniem poniższej kolejności, następujące treści oddzielone kropkami: 
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• prefix DUREX, a następnie 

• numer transakcji uwidoczniony na dole paragonu fiskalnego będącego Dowodem 
Zakupu Produktów Promocyjnych, a następnie  

• wykonana Praca Konkursowa – odpowiedź na pytanie: „Jaki jest twój niezbędnik na 
Walentynki?”  

 Przykład: DUREX.23789. Wino, świece i kolacja we dwoje, a później ruszamy z Durexem na 
miłosne podboje. 

b) Maksymalna długość całego SMS-a będącego zgłoszeniem udziału w Konkursie wynosi 
400 znaków (wliczając w to: prefiks, numer transakcji oraz treść Pracy Konkursowej, 
znaki przestankowe i spacje). 

c) Zgłoszenie musi być przesłane w okresie od dnia  07.02.2019 r. godz. 00:00:00 do dnia 
19.02.2019 godz. 23:59:59.  

d) Data i godzina wysłania SMS-a ze zgłoszeniem nie może być wcześniejsza, niż data i 
godzina zakupu Produktów wyszczególnionych na Dowodzie Zakupu, z którymi 
związane jest dane zgłoszenie konkursowe.  

e) W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia SMS nie spełniające któregokolwiek z 
warunków określonych powyżej oraz zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu 
komórkowego. 

f) Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer 
telefonu, z którego zostało ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.   

11. Koszt przesłania każdego SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 0,50 zł + VAT, tj. 
0,62 zł brutto. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy 
zgłoszenie będzie poprawne. Dla SMS-ów dłuższych niż 160 znaków opłata zostanie 
naliczona w myśl zasady, że za każde kolejne 160 znaków pobierana jest opłata 0,50 zł + 
VAT, tj. 0,62 zł brutto. 

12. Uczestnik przesyłający Zgłoszenie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego Dowodu 
Zakupu w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody w przypadku wygranej.  

13. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże 
każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, w 
szczególności przed wysłaniem zgłoszenia dokonać zakupu Produktów Promocyjnych  
uprawniających do wysłania zgłoszenia w Konkursie. Zgłoszenie tego samego Dowodu 
Zakupu wielokrotnie, będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich kolejnych zgłoszeń, poza 
pierwszym zarejestrowanym.  

14.   Dla Uczestników Konkursu przewidziano:  

a) 1 (jedna) Nagroda I Stopnia w postaci vouchera wakacje.pl na romantyczny weekend 
w Barcelonie o wartości 3000 zł brutto (trzy tysiące złotych). Dodatkowo do każdej 
Nagrody I Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 333 zł. Łączna 
wartość Nagrody I Stopnia wynosi 3333 zł (trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote).  

b) 20 (dwadzieścia) Nagród II Stopnia w postaci bonów Sodexo na kolację w stylu 
hiszpańskim o wartości 200 zł (dwieście złotych) każdy. Dodatkowo do każdej Nagrody 
II Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 22 zł. Łączna wartość 
jednej Nagrody II Stopnia wynosi 222 zł (dwieście dwadzieścia dwa złote). 
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c) 50 (pięćdziesiąt) Nagród III Stopnia w postaci zestawu produktów Durex o wartości 
100 zł (sto złotych) każdy. Dodatkowo do każdej Nagrody III Stopnia przewidziano 
świadczenie pieniężne w wysokości 11 zł. Łączna wartość jednej Nagrody III Stopnia 
wynosi 111 zł (sto jedenaście złotych). 

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 13 323 zł brutto (trzynaście tysięcy trzysta 
dwadzieścia trzy złote).  

15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi: 

a) Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega 
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 
ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 15 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem 
nagrody Organizator pobierze od każdego zwycięzcy nagrody kwotę podatku i 
odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca otrzyma jedynie 
rzeczową część nagrody zaś kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego 
świadczenia pieniężnego o którym mowa w pkt. 14.  

16. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 
rzeczowej części nagrody.  

17. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu, przy czym jest 
on identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonano 
zgłoszenia SMS oraz kolejno na podstawie podanych przez siebie danych osobowych. Jeśli 
Uczestnikowi przyznano nagrody różnej kategorii Uczestnik otrzymuje nagrodę o większej 
wartości. 

18. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
Wyłonienie zwycięzców Konkursu następuje w trakcie niepublicznych obrad Komisji 
Konkursowej w siedzibie Organizatora Konkursu do dnia 26.02.2019 r.  

19. Kryterium przyznania nagród jest swobodna ocena przysłanych Prac Konkursowych, 
dokonana przez Komisję Konkursową, pozwalająca uznać je za pomysłowe, oryginalne i 
nietuzinkowe. 

20. Komisja dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych, których autorzy otrzymają 
nagrody po uprzedniej weryfikacji poprawności Zgłoszeń przez Organizatora 

a) W pierwszej kolejności Komisja wybiera 71 (siedemdziesiąt jeden) Prac Konkursowych, 
które zostały ocenione przez Komisję jako najlepsze. Nazwiska ich autorów („Laureat”, 
„Laureaci”) zostają umieszczone na Liście Laureatów („Lista Laureatów”) z lokatami od 
1 (Praca oceniona najwyżej) do 71.  Lokata z numerem 1 oznacza przyznanie Nagrody I 
Stopnia, lokaty od 2 do 21 oznaczają przyznanie Nagrody II Stopnia, lokaty od 22 do 71 
oznaczają przyznanie Nagrody III Stopnia 

b) Laureaci uzyskują prawo do odbioru odpowiedniej nagrody po pozytywnej weryfikacji, 
o której mowa w pkt. 21 poniżej. Nagrody są przyznawane zgodnie z finalnie zajętymi 
lokatami po dokonaniu Weryfikacji wszystkich zgłoszeń z Listy Laureatów co oznacza, 
że osoba z niższą lokatą może przesunąć się na wyższą lokatę, o ile zgłoszenia ją 
poprzedzające nie przeszły pozytywnej Weryfikacji.  
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c) W dalszej kolejności Komisja wybiera 10 (dziesięć) Prac Konkursowych. Ich autorzy 
(„Rezerwowy”, „Rezerwowi”) zostaną wpisywani na Listę Rezerwową z lokatami od 1  
(Praca oceniona najwyżej) do 10. Lista Rezerwowa tworzona jest na wypadek, gdyby 
któryś z Laureatów nie spełniał warunków wymaganych do uzyskania prawa do 
Nagrody. W takim przypadku na miejsce jednego Laureata wchodzi jeden Rezerwowy.  
Rezerwowi wchodzą na miejsce Laureatów według kolejności lokat na Liście 
Rezerwowej i podlegają takiej samej weryfikacji jak Laureat.   

21. Weryfikacja poprawności zgłoszeń w celu przyznania prawa do nagrody jest prowadzona 
w następujący sposób: 

a) W ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów Laureat  jest  powiadamiany o 
wygranej za pomocą SMS na numer, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.  

b) W treści wiadomości Laureat zostanie poproszony o przesłanie na własny koszt, na 
adres Organizatora:  

⎯ czytelnie i kompletnie wypełnionego Oświadczenia Laureata Konkursu, którego 
wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu i jest również dostępny 
do pobrania ze strony www.loyalconcept.pl, oraz 

⎯ oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych (paragon fiskalny) z 
numerem transakcji wykorzystanym do zgłoszenia  udziału w Konkursie. 

c) Oświadczenie Laureata Konkursu oraz oryginał Dowodu Zakupu Produktów 
Promocyjnych należy wysłać w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od daty otrzymania 
SMS, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu 
decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, 
iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego/nadania 
zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później 
niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Dopuszcza się również 
osobiste dostarczenie wymienionych w zdaniu pierwszym dokumentów do siedziby 
Organizatora w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00, w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.  

d) Organizator zastrzega sobie możliwość potwierdzania oryginalności przesłanych 
paragonów fiskalnych w Sklepach.  

22. Uczestnik Konkursu (zarówno Laureat jak ewentualny Rezerwowy) traci prawo do 
otrzymania nagrody, jeżeli: 

a) nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w pkt. 9, 10, 11, 12 niniejszego 
Regulaminu, lub 

b) nie dostarczy Dowodu Zakupu lub/oraz Oświadczenia Laureata Konkursu zgodnie z pkt  
21 lit. c, lub 

c) należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 8 
Regulaminu, lub 

d) dostarczony Dowód Zakupu będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w 
sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub 

e) nadesłany Dowód Zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktu Promocyjnego, lub 

f) nadesłany Dowód Zakupu będzie miał inny numer transakcji, niż podany w przesłanym 
Zgłoszeniu, lub 
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g) nadesłany Dowód Zakupu będzie stwierdzał dokonanie zakupu po wysłaniu zgłoszenia 
SMS, lub 

h) sklep określony na Dowodzie Zakupu nadesłanym przez Uczestnika nie będzie należał 
do Sklepów uczestniczących w Konkursie, lub 

i) Oświadczenia Laureata Konkursu będzie wypełnione w sposób nieczytelny lub 
niekompletny. 

23. W dniu w którym Laureat utracił prawo do nagrody powiadamiany jest uczestnik o 
najwyższej lokacie z Listy Rezerwowej podlegający takiej samej procedurze weryfikacyjnej 
określonej w pkt 21-22 powyżej. Weryfikacja  prowadzona jest  do rozdysponowania puli 
wszystkich nagród w Konkursie lub wyczerpania Listy Rezerwowej. Nagrody niewydane 
pozostają własnością Organizatora.  

24. Nagrody są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do dnia 29.03.2019 r. 
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki 
kurierskiej. 

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika. 

26. Organizator nie przewiduje zwrotu oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych. 

27. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do dnia 12.04.2019 r., na 
adres Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok 6., 03-683 Warszawa z dopiskiem 
„Reklamacja – Konkurs Walentynkowy Durex”. O zachowaniu terminu decyduje data 
stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Upływ tego terminu nie 
powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do 
Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem. 

28. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie 
przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

29. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo 
powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez 
Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie. 

30. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Reckitt Benckiser 
(Poland) SA z siedzibą w Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Okunin 1, kod pocztowy 05-100.  

31. Administrator danych osobowych powierza w pełnym zakresie przetwarzanie danych 
osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Organizator będzie w imieniu 
Administratora dbał o legalność tego przetwarzania, przekazywał Uczestnikom wymagane 
informacje o zasadach przetwarzania ich danych oraz wykonywał obowiązek 
odpowiadania na ich żądania, w zakresie wykonywania ich praw określonych przepisami. 

32. Dane osobowe Uczestników Konkursu których zgłoszenia zostały poddane procedurze 
weryfikacyjnej określonej w pkt. 21-22 są pobierane i przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu zgodnie z przepisami ogólnego 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez 
Uczestnika. 
 
Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub 
kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody. 
 
Dane zebrane w Konkursie odnośnie Uczestników którym Organizator wydał Nagrody 
będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki 
przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa 
podatkowego, rachunkowego oraz cywilnego. 
 
Kompletne wypełnienie Oświadczenia Laureata Konkursu z podaniem danych osobowych i 
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do 
otrzymania Nagrody.   
 
W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik 
powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na 
adres Administratora z dopiskiem na kopercie „dane osobowe – Konkurs Walentynkowy 
Durex” lub na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych Organizatora: 
iod@loyalconcept.pl wpisując „Konkurs Walentynkowy Durex” jako temat wiadomości.  
 
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub 
konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są 
przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa 
powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora na adres: 
iod@loyalconcept.pl. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem 
Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody. 
 
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

33. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Praca Konkursowa jest przejawem 
jego oryginalnej i własnej twórczości, a także, że jest on jedynym właścicielem wszelkich 
praw autorskich do Pracy Konkursowej, który zarazem nie narusza przepisów prawa, 
prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach 
niematerialnych. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub 
dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, 
nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich.  

34. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg 
Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 
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35. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią 
promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.). 

36. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w czasie trwania Konkursu w siedzibie 
Organizatora oraz na stronach internetowych www.loyalconcept.pl, www.carrefour.pl. 

37. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista sklepów Carrefour objętych Konkursem 
 

L.P nr sklepu NAZWA SKLEPU ADRES miasto 

1 156 BEŁCHATÓW ul. Kolejowa 4 97-400 Bełchatów 

2 176 BIAŁA PODLASKA ul. Terebelska 75B 21-500 Biała Podlaska 

3 174 BIAŁYSTOK (Podlaska) II ul. Wysockiego 67 15-168 Białystok 

4 170 BIAŁYSTOK I ul. Wrocławska 20 15-660 Białystok 

5 119 BIELSKO-BIAŁA ul. Sarni Stok 2 43-300 Bielsko Biała 

6 163 BOLESŁAWIEC ul. 10-go marca 1 59-700 Bolesławiec 

7 114 BYDGOSZCZ I Galeria Pomorska ul. Fordońska 141 85-791 Bydgoszcz 

8 140 BYDGOSZCZ II (GLINKI) ul. Jana Pawła II 115 85-140 Bydgoszcz 

9 165 BYDGOSZCZ III (Skarzyńskiego) ul. Skarżyńskiego 2 85-739 Bydgoszcz 

10 108 BYTOM Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 41-923 Bytom 

11 179 CHEŁM ul. Lwowska 81 22-100 Chełm 

12 152 CHOJNICE Al. Bayeux 1 89-604 Chojnice 

13 132 CHORZÓW ul. Parkowa 20 41-500 Chorzów  

14 148 DĘBICA ul. Ks. Nosala 2 39-200 Dębica 

15 120 ELBLĄG ul. Dąbka 152 82-300 Elbląg 

16 169 GDAŃSK BAŁTYCKA II al. Grunwaldzka 141 80-264 Gdańsk 

17 185 Gdańsk Factory Przywidzka 6 80-174 Gdańsk 

18 110 GDAŃSK MORENA I ul. Schuberta 102 A 80-172 Gdańsk 

19 136 GLIWICE I ARENA ul. Nowaka-Jeziorańskiego 1 44-102 Gliwice 

20 147 GLIWICE II FORUM ul. Lipowa 3 44-100 Gliwice 

21 150 GŁOGÓW ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12 67-205 Głogów 

22 153 GNIEZNO ul. Pałucka 2 62-200 Gniezno 

23 435 GNIEZNO 2 ul.Sobieskiego 17 62-200 Gniezno 

24 139 GRUDZIĄDZ ul. Konarskiego 45 86-300 Grudziądz  

25 144 INOWROCŁAW ul. Wojska Polskiego 10 88-109 Inowrocław 

26 182 JASTRZĘBIE ul. Podhalańska 26 44-335 Jastrzębie Zdrój 

27 141 JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 2D 43-603 Jaworzno 

28 188 JAWORZNO GALENA ul. Grunwaldzka 59 43-600 Jaworzno 

29 131 KALISZ ul. Poznańska 121/131 62-800 Kalisz 

30 106 KATOWICE DABRÓWKA Al. Roździeńskiego 200 40-315 Katowice 

31 157 KĘDZIERZYN KOŹLE ul. Kozielska 20 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

32 181 KŁODZKO ul. Noworudzka 2 57-300 Kłodzko  

33 154 KONIN ul. Paderewskiego 8 62-510 Konin 

34 112 KRAKÓW CZYŻYNY (N.HUTA) II ul. M.Medweckiego 2 31-870 Kraków 

35 168 KRAKÓW GALERIA PKP IV ul. Pawia 5 31-154 Kraków 

36 173 KRAKÓW PLAZA V Al. Pokoju 44 31-564 Kraków 

37 122 KRAKÓW WITOSA III ul. Witosa 7 30-612 Kraków  

38 102 KRAKÓW ZAKOPIANKA I ul. Zakopiańska 62 30-418 Kraków 

39 456 KROSNO ul. Krakowska 187 38-400 Krosno 

40 161 KUTNO ul. Oporowska 6a 99-300 Kutno 

41 160 KWIDZYN ul. 3-ego maja 26 82-500 Kwidzyn 

42 118 LEGNICA ul. Piłsudskiego 84 59-220 Legnica  

43 171 LUBLIN ul. Witosa 6 20-315 Lublin 

44 101 ŁÓDŹ GÓRNA I ul. Kolumny 6/36 93-342 Łódź 

45 146 ŁÓDŹ IV RETKINA Al. Bandurskiego 4/20 94-020 Łódź 
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46 124 ŁÓDŹ PRZYBYSZEWSKIEGO III ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź 

47 123 ŁÓDŹ SZPARAGOWA II ul. Szparagowa 7 91-211 Łódź 

48 149 MIŃSK MAZOWIECKI ul. Warszawska 61, Stojadła 05-300 Mińsk Mazowiecki 

49 180 MŁAWA ul. Targowa 13 06-500 Mława 

50 183 NOWY SĄCZ u. Węgierska 170 33-300 Nowy Sącz 

51 158 OLKUSZ ul. Rabsztyńska 2 32-300 Olkusz 

52 137 OLSZTYN GRUNWALD ul. Krasickiego 1b 10-685 Olsztyn 

53 186 Opole ul Dębowa 1 46-022 Zawada Opole 

54 184 OŚWIĘCIM ul. Powstańców Śląskich 1 32-600 Oświęcim 

55 145 PABIANICE I ul. Popławska 4/20 95-200 Pabianice 

56 187 PIŁA ul. 14 lutego 26 64-920 Piła 

57 192 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ul. Słowackiego 123 97-300 Piotrków Trybunalski 

58 166 POZNAŃ III PANORAMA ul. Górecka 30 60-201 Poznań  

59 127 POZNAŃ PESTKA ul.Solidarności 47 61-696 Poznań  

60 189 POZNAŃ POSNANIA ul. Pleszewska 1 61-136 Poznań 

61 142 PUŁAWY ul. Goscinczyk 2 24-100 Puławy 

62 143 RADOMSKO ul. Piastowska 28 97-500 Radomsko 

63 138 RYBNIK ul. Gliwicka 45 44-200 Rybnik 

64 224 SIERADZ ul.Jana Pawła II 63 a 98-200 Sieradz 

65 162 SOCHACZEW ul. Warszawska 119 96-500 Sochaczew 

66 115 SOSNOWIEC ul. Staszica 8B 41-200 Sosnowiec 

67 151 STAROGARD GDAŃSKI Al.. Niepodległości 2a 83-200 Starogard Gdański  

68 129 SZCZECIN GUMIEŃCE II ul. Mieszka I 73 71-011 Szczecin  

69 172 SZCZECIN III STRUGA (GRYF) ul. Wiosenna 32 70-807 Szczecin 

70 109 SZCZECIN TURZYN I ul. Bohaterów Warszawy 42 70-342 Szczecin  

71 135 TARNOWSKIE GÓRY (PHD) ul. Kościuszki 5 42-600 Tarnowskie Góry 

72 159 TCZEW ul. Braci Grimm 4 83-110 Tczew 

73 231 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Jana Pawła 22 
97-200 Tomaszów 
Mazowiecki 

74 113 TORUŃ BIELAWY ul. Olsztyńska 8 87-100 Toruń  

75 178 WODZISŁAW ŚLĄSKI ul. Matuszczyka 2 44-300 Wodzisław Śląski  

76 190 WOŁOMIN ul. Geodetów 2 05-200 Wołomin 

77 105 WROCŁAW BOREK ul. Gen. Hallera 52 50-984 Wrocław 

78 175 WROCŁAW FACTORY ul.Graniczna 2A 54-610 Wrocław 

79 116 W-WA ARKADIA Al. Jana Pawła II 82 00-175 Warszawa 

80 107 W-WA BEMOWO Al. Powstańców Śląskich 126 01-466 Warszawa 

81 191 W-WA GALERIA PÓŁNOCNA ul. Światowida 17 03-144 Warszawa 

82 167 W-WA MOKOTÓW VI ul. Wołoska 12  02-675 Warszawa 

83 193 W-WA PROMENADA ul. Ostrobramska 75C 04-175 Warszawa 

84 104 W-WA REDUTA Al. Jerozolimskie 148 02-326 Warszawa  

85 103 W-WA TARGÓWEK ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa 

86 111 W-WA WILEŃSKA ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 

87 133 ZAMOŚĆ ul. Lwowska 56 22-400 Zamość  

88 134 ZGORZELEC ul. Jeleniogórska 42 59-900 Zgorzelec 

89 117 ZIELONA GÓRA ul. Dąbrówki 5 65-096 Zielona Góra 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – wzór Oświadczenia Laureata Konkursu 

 

Oświadczenie Laureata konkursu „Konkurs Walentynkowy Durex” w Carrefour 

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie pola w formularzu są 
obowiązkowe.  Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza skutkuje utratą prawa do nagrody. 

 

Numer telefonu z którego zostało przesłane zgłoszenie SMS:  
 

         

 

Imię i nazwisko: 

                       

 

Ulica, nr budynku i mieszkania: 

                       

 

                       

Kod pocztowy: Miejscowość 

  ̶                     

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych przez 
Reckitt Benckiser (Poland) SA z siedzibą w Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Okunin 1, kod pocztowy 05-100 w 
celach i na zasadach podanych poniżej. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności 
Reckitt Benckiser (Poland) SA 

* niepotrzebne skreślić 

 
klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reckitt Benckiser (Poland) SA z siedzibą w Nowy Dwór 
Mazowiecki przy ul. Okunin 1, kod pocztowy 05-100 

2) kontakt do inspektora ochrony danych Organizatora: iod@loyaloncept.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu doręczenia Pani/Panu nagrody w ramach konkursu 
promocyjnego „Konkurs Walentynkowy Durex” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. uzasadnionego celu 
marketingowego Administratora danych; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji doręczenia Panu/Pani 
nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji w ramach akcji promocyjnej konkursu promocyjnego „Konkurs 
Walentynkowy Durex”, tj. przez 6 lata. 

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia 
Uczestnikowi Konkursu Nagrody. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do doręczenia Pani/Panu nagrody. 
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 
doręczenia nagrody. 

 
Ja, niżej podpisany(-a) niniejszym oświadczam, że: 

❑ 1) Zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu promocyjnego „Konkurs Walentynkowy Durex” i akceptuję 
jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do niniejszego oświadczenia dołączam oryginał  Dowodu Zakupu 
Produktu Promocyjnego.  

❑ 2) Nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 8 jego Regulaminu1. 

❑ 3) Jestem autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej i przysługuje mi pełnia praw autorskich osobistych i 
majątkowych do niniejszej Pracy Konkursowej. 
 

 
 
Data: __________________   Podpis Laureata: ______________________________ 

 

____________________________________________________ 
1 Treść punktu 8.  regulaminu Konkursu „Konkurs Walentynkowy Durex”: 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Reckitt Benckiser (Poland) SA oraz 
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy 
realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


