Regulamin Konkursu
„Dokończ zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…” w sklepach Twój Market
1. OGÓLNE POSTANOWIENIA
1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznad się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
postanowieo niniejszego Regulaminu;
1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(02-607) przy ul. Czeczota 31, NIP: 5213247690, www.grupa-a2.pl; działając na rzecz i w imieniu firmy
DROP S.A. z siedzibą w (63-500) Ostrzeszowie, al. Wojska Polskiego 1;
1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich otwartych w
czasie trwania Konkursu Sklepach Twój Market;
1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 06.08.2021 r. do 19.09.2021 r., przy czym czynności
związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji
zakooczą się do dnia 26.11.2021 r. ;
1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.);
1.6 Celem Konkursu jest wybór najlepszych Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w
Regulaminie oraz promowanie marki DROP;
1.7 Rywalizacja konkursowa polega na przesłaniu na adres mailowy konkurs.drop@grupa-a2.pl
autorskiego dokooczenia zdania „Pasztet Drop kupuję, ponieważ ….” zwanego dalej „Zgłoszeniem” w
sposób wskazany w Regulaminie.
2. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
2.1 Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Dokoocz zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…”
opisany w niniejszym Regulaminie;
2.2 Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz
prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu;
2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu i która
spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) dokonanie Zakupu promocyjnego oraz prawidłowe i
skuteczne zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosid się wyłącznie poprzez adres
e-mail: konkurs.drop@grupa-a2.pl. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją

Regulaminu. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu przez adres e-mail Konkursu wskazany jest
w pkt. 4 Regulaminu;
2.5 Adres e-mail Konkursu – uruchomiony dla potrzeb niniejszego Konkursu adres e-mail
konkurs.drop@grupa-a2.pl. Wysłanie Zgłoszenia na Adres e-mail Konkursu jest bezpłatne, jednak
wymaga dostępu do Internetu (opłata za transmisję danych przez Internet naliczana jest wg taryfy
operatora, z którego korzysta Uczestnik);
2.6 Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i przesłaniu autorskiej
odpowiedzi słownej na temat: „Pasztet Drop kupuję, ponieważ…”. Odpowiedź słowna na Zadanie
konkursowe może składad się z maksimum 400 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”.
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:
− zgodnośd pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
− kreatywnośd;
− oryginalnośd wykonania Zadania konkursowego i pomysłowośd;
- słownictwo i stylistykę;
Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniad łącznie następujące warunki:
− praca musi byd wykonana na zadany temat;
− autorem pracy musi byd Uczestnik;
− praca musi byd wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
Zadania muszą byd poprawne językowo, nie mogą zawierad treści reklamujących marki lub firmy (za
wyjątkiem produktów oferty handlowej DROP S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie Al. Wojska Polskiego 1,
63-500 Ostrzeszów), jak również nie mogą zawierad treści sprzecznych z prawem lub naruszających
powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu
na płed, rasę, pochodzenie etniczne, narodowośd, religię, wyznanie, światopogląd,
niepełnosprawnośd, wiek lub orientację seksualną. Zadania nie spełniające tego warunku będą
wykluczane z udziału w Konkursie;
2.7 Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
2.8 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji
Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą
przedstawiciele Organizatora;
2.9 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 2 produktów pasztetów 130g i/lub 160g
marki DROP (produkty promocyjne). Szczegółowy wykaz produktów promocyjnych znajduje się w
poniżej tabeli:

L.p.

KOD

KONSERWY DROBIOWE
DROP

KOD EAN

Gramatura

1.

660001 Pasztet drobiowy

5900384161258

160 g

2.

660002 Pasztet z kaczki

5900384161326

160 g

3.

660030 Pasztet z gęsi

5900384161388

160 g

4.

660031 Pasztet z indyka

5900384161487

160 g

5.

660032

5900384168011

160 g

Pasztet drobiowy z
pomidorami

6.

660033 Pyszny drobiowy pasztet

5900384169421

160 g

7.

660034 Pasztet drobiowy

5900384161494

130 g

8.

660035 Pasztet z kaczki

5900384161692

130 g

9.

660036 Pasztet z gęsi

5900384161647

130 g

10.

660037 Pasztet z indyka

5900384161500

130 g

11.

660038 Pasztet z pieczarką

5900384168035

130 g

12.

660039 Pasztet z pomidorami

5900384161449

130 g

13.

660040 Pasztet z papryką

5900384161418

130 g

Zakup promocyjny musi byd dokonany w Sklepie konkursowym w okresie trwania sprzedaży
promocyjnej i musi byd udokumentowany jednym oryginałem Dowodu zakupu. Sprzedaż promocyjna
ww. produktów promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu
06.08.2021 r. a zakooczy się w dniu 19.09.2021 r. Produkty promocyjne mogą byd dostępne w
Sklepach konkursowych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego
upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w
Konkursie;
2.10 Sklep konkursowy – dowolny sklep Twój Market na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w
którym można dokonad zakupu promocyjnego;
2.11 Dzień roboczy – każdy dzieo tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy;
2.12 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na
Uczestnika w rozumieniu pkt. 3.1 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego.
Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien byd czytelny i oryginalny, tzn. taki, który
jest wystawiony przez Sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie zakupu) i
który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu nie jest w
szczególności jego: - kserokopia, - kopia notarialnie poświadczona, - wtórnik, - odpis, - duplikat. W
razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie,
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może byd każda osoba
fizyczna dokonująca zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 22.04.1964 r.
Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w dniu Zgłoszenia do konkursu
spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony jest tylko
dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
b) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych;
c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i przystąpiła do konkursu, co oznacza akceptację
Regulaminu;

3.2 Zgłoszenie w Konkursie musi byd dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważnośd;
3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
a) jest autorem wszelkich utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- jakie zgłasza w ramach rozwiązania Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi prawami
majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego;
b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie
prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
c) ponosi pełną odpowiedzialnośd prawną wobec Organizatora oraz DROP S.A. z siedzibą w
Ostrzeszowie Al. Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów za niezgodnośd z prawdą oświadczeo
określonych powyżej i zwalnia Organizatora oraz DROP S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie Al. Wojska
Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww.
oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia przysługujących im praw;
d) udziela, a Organizator oraz DROP S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie Al. Wojska Polskiego 1, 63-500
Ostrzeszów nabywają prawo do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do
utworów powstałych w ramach rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to
niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym dokonania
weryfikacji zgłoszenia do Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu;
3.4 Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora
wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art.
921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeo czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego
przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji (utrwalania i
zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo; wprowadzania do obrotu; wprowadzania do pamięci komputera, do sieci
komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych; publicznego udostępniania w taki sposób, aby
każdy mógł mied dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem
jakichkolwiek systemów i urządzeo; publicznego wykonania; publicznego odtwarzania; wystawiania;
wyświetlania; użyczania lub najmu; nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii
przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za
pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeo telekomunikacyjnych, telewizji
mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych itp.; reemitowania analogowego oraz
cyfrowego wizji i/lub fonii m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeo
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych.
3.5 Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze
twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach
eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na
rozpowszechnianie rozwiązania Zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach
autorstwa Laureata;
3.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję
Konkursową. W tym celu Organizator może żądad od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeo
na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do

prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego
Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądao po przeprowadzeniu przez
Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodowad wykluczenie danego Uczestnika z
Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 7.1 Regulaminu;
3.7 W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy: Organizatora (Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie (02-607) przy ul. Czeczota 31, NIP: 5213247690), DROP S.A. z siedzibą w
Ostrzeszowie Al. Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów oraz Sklepów konkursowych w rozumieniu
Regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeostwo, ojczyma, macochę i teściów;
3.8 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne;
3.9 W przypadku wykrycia działao Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie
przyznawania nagród. Osoby wykluczone zostaną poinformowane o takich decyzjach;
3.10 Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Konkursie i akceptuje w całości treśd niniejszego Regulaminu;
4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien:
a) zapoznad się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) dokonad Zakupu promocyjnego (jednorazowy zakup minimum 2 produktów pasztetów 130g i/lub
160g marki DROP) w Sklepie Konkursowym (Twój Market) potwierdzonego dowodem Zakupu
promocyjnego;
c) koniecznie zachowad oryginał dowodu Zakupu promocyjnego;
d) wykonad Zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
e) zgłosid się do Konkursu poprzez Adres E-mail Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w
terminie od godziny 00:00:00 dnia 06.08.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 19.09.2021 r.;
4.2 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesład dowolną liczbę zgłoszeo, pod warunkiem dokonania do
każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego i odrębnego wykonania Zadania konkursowego,
jednakże jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania
może otrzymad tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego
gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji
danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie najwyżej ocenione zgłoszenie z
danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy
rezerwowej laureatów Konkursu. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do konkursu na podstawie
jednego oryginału dowodu zakupu promocyjnego, wysłane przez tego samego Uczestnika lub przez
kilku Uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród – będzie traktowane jako duplikat i zostanie
usunięte z bazy zgłoszeo (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie);
4.3 W celu zgłoszenia się do niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik musi na Adres e-mail Konkursu
dokonad Zgłoszenia poprzez podanie następujących danych:
a) numer Dowodu zakupu (tzw. numer Dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej
w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego).

b) podanie/zamieszczenie rozwiązania Zadania konkursowego zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu;
c) dokonując zgłoszenia Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
- „jest osobą pełnoletnią i ma ukooczone 18 lat oraz posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych.”
- „Zapoznał/-a się z Regulaminem Konkursu „Dokoocz zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…”, w
tym z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych”.
4.4 Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie Zgłoszenia, poprzez
otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej z której zostało wysłane
Zgłoszenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, powyższej informacji e–mail
od Organizatora, w kategorii „wiadomości-śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. Każdy
Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomośd e-mail od organizatora nie
trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości
śmieci” /„spam”;
4.5 Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie Zakupu promocyjnego może mied miejsce wyłącznie
po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie
może byd późniejszy niż czas wysłania Zgłoszenia do Konkursu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż
Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego Zakupu promocyjnego, tj. data i godzina
otrzymania Zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca
z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody. Dowód zakupu zostanie zweryfikowany;
4.6 Laureat będzie miał obowiązek załączyd skan lub zdjęcie oryginału dowodu zakupu
promocyjnego, którego numer został podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu (paragon lub
faktura VAT wystawiona na Uczestnika – osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).
Dowód zakupu musi zawierad: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę produktu promocyjnego.
Plik z dowodem zakupu nie może przekraczad wielkości 5 MB i powinien byd wykonany w formacie:
jpg, png lub jpeg;
4.7 Przystąpienie do Konkursu i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem Adresu e-mail
Konkursu oznacza, że Uczestnik zaakceptował wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz składa
oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.3. i pkt. 3.4 Regulaminu;
5. WYŁANIANIE LAUREATA NAGRÓD I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
5.1 W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową.
Zadania Komisji:
a) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeo;
b) Ocena zadao konkursowych, wyłonienie laureatów i listy rezerwowej;
c) Sporządzenie listy zwycięzców;
e) Nadzór nad procesem wydania nagród;
f) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;
5.2 Komisja dokona wyboru najlepiej wykonanych Zadao, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie
2.6 Regulaminu, podczas posiedzeo Komisji w dniach od 20.09.2021 r. do 26.09.2021 r. spośród
wszystkich zgłoszeo dokonanych zgodnie Regulaminem;

5.3 Wyłonionych zostanie dwadzieścia najlepszych Zadao oraz 10 kolejnych Zadao, które zostaną
umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najlepiej wykonanego zadania
konkursowego do najmniej);
5.4 W ocenie wykonania Zadania przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała kryteria
wyszczególnione w punkcie 2.6 Regulaminu;
5.5 W ciągu 5 dni roboczych od posiedzenia komisji ze zwycięzcami skontaktuje się Organizator.
Powyższy kontakt z Laureatami zostanie dokonany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na
Adres e-mail Uczestnika z którego dokonał on Zgłoszenia do Konkursu.
Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomośd e-mail zawierającą wszystkie
informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskad prawo do nagrody.
Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie zdjęcia Paragonu oraz Oświadczenia laureata, którego
treśd jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnid
wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr
telefonu). Zdjęcie lub skan wypełnionego oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem Paragonu należy
przesład pocztą elektroniczną pod adresem konkurs.drop@grupa-a2.pl, wpisując w temat
wiadomości „KONKURS DROP”, w ciągu 5 dni roboczych od kontaktu Organizatora ze zwycięzcą;
5.6 W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków punktu 5.5 Regulaminu, prawo do
nagrody przechodzi na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony
poprzez wysłanie wiadomości e-mail o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od
ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeo prawa do nagrody. W przypadku, gdy
uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków punktu 5.5 Regulaminu, prawo do nagrody
przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania;
5.7 W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę i
uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora;
5.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o
wygranej w szczególności z powodu: zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu;
5.9 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeo przez Laureatów, o których mowa w punkcie
5.5 Regulaminu, jest dobrowolne jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody;
5.10 Nieczytelne zdjęcia Paragonu lub zdjęcia Paragonu nieczytelnego, uszkodzonego w stopniu
uniemożliwiającym odczytanie daty, miejsca zakupu, numeru paragonu oraz zakupionych produktów
lub nie obejmujące tych danych nie są brane pod uwagę przez Organizatora i mogą uniemożliwid
otrzymanie nagrody przez Uczestnika;
5.11 Organizator zastrzega sobie prawo do żądania nadesłania oryginału Paragonu. Uczestnik, który
otrzyma takie żądanie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni przesład oryginał Paragonu pocztą poleconą
lub poczta kurierską na adres Organizatora (Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(02-607) przy ul. Czeczota 31). Nieprzedstawienie przez Uczestnika oryginału Paragonu na wezwanie
Organizatora lub przesłanie uszkodzonego, nieczytelnego, nieoryginalnego Paragonu lub Paragonu,
na którym dane są inne niż w zgłoszeniu do Konkursu, powoduje wykluczenie zgłoszenia z udziału w
Konkursie;

5.12 Nagrody zostaną wydane w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania poprawnego
Oświadczenia Laureata o którym mowa w punkcie 5.5 Regulaminu. Nagroda zostanie wysłana
przesyłką kurierską na adres podany przez laureata w Oświadczeniu Laureata, bez wcześniejszego
powiadamiania;
5.13 Uczestnik nie może przenieśd prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie
na gotówkę;
5.14 Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami dla Laureata nagrody jakie musi
podad Laureat ww. nagrody zostanie przesłany do Laureata na adres e-mail z którego zostało
zrobione Zgłoszenie;
5.15 Nagroda nieprzekazana z przyczyn leżących po stronie Laureata, w terminie do 31.10.2021 r.,
pozostanie w dyspozycji Organizatora;
6. NAGRODY
6.1 Nagrodą w Konkursie jest bon na zakupy w Sklepach Konkursowych (Twój Market) o nominale
50,00 zł. (słownie: pięddziesiąt złotych 00/100) brutto.
Łączna liczba nagród w Konkursie wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk.
Wartośd każdej nagrody w Konkursie Organizator powiększy o dodanie nagrody finansowej o
wartości 11, 11 % każdej nagrody. Dodane nagrody finansowe zostaną potrącone na rzecz należnego
podatku od nagród.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, t.j.) (zwanej dalej „Ustawą PDOF”) wydanie nagród,
o których mowa w ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Laureatowi obliczy, pobierze i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu
wygranej. Laureat przyjmuje do wiadomości, iż dodatkowa nagroda na pokrycie podatku nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu wygranej w Konkursie;
6.2 Laureatowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega
wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe ani na gotówkę;
7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Dane osobowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (02-607) przy ul. Czeczota 31, NIP: 5213247690;
7.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych i
w następujących celach:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
(dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działao przed jej
zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeo podatkowych i prawidłowym
prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z
przepisów dotyczących postępowao reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe w tym celu są
przetwarzane do czasu zakooczenia postępowania reklamacyjnego;
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeo - w celu realizacji wszelkich działao
przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeo lub
obrony Administratora; dane osobowe w tym są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeo;
7.3 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnieo, o których
mowa poniżej należy kontaktowad się z Organizatorem pod adresem e-mail: a2@grupa-a2.pl;
7.4 Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny;
7.5 Dane będą przetwarzane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu. Dane
osobowe osób nagrodzonych mogą zostad przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi
pocztowemu w celu wysyłki Nagrody;
7.6 Administrator może udostępniad dane osobowe podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi
wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi
wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane
na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Dane osobowe mogą byd także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz
podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa;
7.7 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeo lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
danych wynikającego z przepisów prawa;
7.8 Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie
zakooczy się z upływem pięciu lat licząc od kooca roku kalendarzowego, w którym zakooczył się okres
trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej);
7.9 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodnośd z prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 13. Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7.10 Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji
wskazanych celów;

7.11 Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów
może zostad wyrażona przez osobę, która ukooczyła 18 lat;
8. REKLAMACJE
8.1 Reklamacje Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszad wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem
poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Grupa
Promocyjna A2 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-607) przy ul. Czeczota 31, NIP: 5213247690) z
dopiskiem „Konkurs Drop”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej
otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia 10.11.2021 r.;
8.2 Reklamacja winna zawierad: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i adres e-mail z którego
wysyłane było Zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji, roszczenie oraz
podpis;
8.3 Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji;
8.4 Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji;
8.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeo na drodze postępowania sądowego;
9. POSTANOWIENIA KOOCOWE
9.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu;
9.2 Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.grupa-a2.pl a
także w biurze Organizatora (Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-607) przy
ul. Czeczota 31, NIP: 5213247690);
9.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin;
9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
− indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeo, przy
pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie;
− za treśd rozwiązania Zadania konkursowego;
− prawdziwośd wszelkich oświadczeo składanych przez Uczestników Konkursu;
9.5 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem są przepisy
prawa polskiego. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny;
9.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktowad się
z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: konkurs.drop@grupa-a2.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE LAUREATA
Uczestnika konkursu „Dokończ zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…”
Adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu: …………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rok urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania (na terytorium Polski):
Ulica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer domu/mieszkania:……………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: _ _ - _ _ _
Miejscowośd: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu komórkowego:………………………………………………………………………………………………………….
[ ] Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Dokończ zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…” w sklepach Twój Market
* + Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (02-607) przy ul. Czeczota 31 pod nazwą „Dokończ zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…” w sklepach Twój Market do celów związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
* + Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z udziału w Konkursie wskazana w punkcie 3.7 Regulaminu Konkursu pod nazwą „Dokończ zdanie: Pasztet
Drop kupuję, ponieważ…” w sklepach Twój Market
* + Oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie przez Organizatora Konkursu „Dokończ zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…” w sklepach Twój
Market nagrody finansowej dodanej do nagrody tytułem należnego podatku od nagrody art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128)
* + Oświadczam, że przenoszę bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwią zania Zadania
konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeo czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne
podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji;
* + Oświadczam, że odbierając nagrodę wyrażam zgodę na podstawie pisemnego oświadczenia na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze
twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego,
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie rozwiązania Zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach mojego autorstwa;

Obowiązek informacyjny
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-607) przy ul. Czeczota 31, NIP: 5213247690.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dokoocz zdanie: Pasztet Drop kupuję, ponieważ…”. Kontakt z Administratorem
możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail a2@grupa-a2.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO). D ane osobowe będą również
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym
prowadzeniu rozliczeo podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w celu realizacji obowiązków Administratora w ynikających z przepisów
dotyczących postępowao reklamacyjnych, jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.
dochodzenia roszczeo - w celu realizacji wszelkich działao przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeo lub
obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeo lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane są przekazywane podmiotom przetwa rzającym je na nasze
zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, tylko w celu i za kresie niezbędnym do
realizacji w/w celu. Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażon ej przez Panią/Pana. Pana/Pani dane
osobowe mogą byd udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisem nej umowy
powierzyd innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie zbędny dla
świadczenia usługi. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
udziału w Konkursie.

Miejscowośd: ……………………………………………………………………………….……
Data: ….……………………………………………………………………………….…………….
Czytelny, własnoręczny podpis: …………………………………………………………
DO OŚWIADCZENIA LAUREATA NALEŻY DOŁĄCZYD SKAN LUB ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU O KTÓRYM MOWA W
REGULAMINIE KONURSU

