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Regulamin Wyzwania Smaku Pepsi 2016 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Cykl eventów połączonych z degustacją, zwany dalej WSP 2015, będzie prowadzony pod 

nazwą Wyzwanie Smaku Pepsi 2016. 

 

2. Organizatorem WSP 2015 jest Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, 

przy ul. Derdowskiego 4, 80-310, NIP: 959-151-11-09, REGON: 220167787. WSP 2015 realizowany 

jest na zlecenie Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. (Zwanego dalej PepsiCo), 

siedziba: ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa; NIP 526-021-05-30; Miejsce zarejestrowania: 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego nr KRS 0000097597. 

3. WSP 2016 rozpoczyna się  04.07.2016 r. i trwa do 31.08.2016 r. (włącznie). Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania WSP 2016. 

 

4. Eventy wchodzące w skład WSP 2016 realizowane będą przez personel Organizatora na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyselekcjonowanych lokalizacjach.  

 

5. Uczestnikiem WSP 2016 może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności 

do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na wzięcie 

udziału w WSP 2016, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów 

związanych z przeprowadzeniem WSP 2016, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa 

określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady WSP 2016 określone niniejszym 

Regulaminem. 

 

6. Udział w WSP 2016 jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

7. Uczestnikiem WSP 2016 nie może być osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających oraz lekarstw. 

 

8. Poprzez przystąpienie do WSP 2016 uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

 

ZASADY uczestnictwa w  Wyzwaniu Smaku Pepsi 2016 

 

1. Uczestnicy przebywający w strefie eventu mogą korzystać z przygotowanych przez 

organizatora atrakcji: 

a. Degustacja napojów i wybranie smaczniejszego, 

b. Wysłuchanie oprawy muzycznej, 

2. Zasady uczestnictwa w WSP: 

a. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do WSP 2016 jest wypełnienie ankiety (dalej 

jako „Ankieta”) przy użyciu udostępnionego lub dostarczonego przez Organizatora 

formularza elektronicznego lub formularza w formie papierowej w miejscu realizacji 

WSP 2016.  
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b. W treści Ankiety Uczestnik podaje swoje imię, nazwisko i adres e-mail oraz składa 

deklarację dotyczącą swoich preferencji smakowych dotyczących napojów typu 

cola. 

c. Następnie Uczestnik przystępuje do degustacji dwóch napojów typu cola zgodnie 

z następującą procedurą: 

I. Degustacja prowadzona jest przy użyciu dedykowanych standów 

degustacyjnych; 

II. Organizator przygotuje dla każdego Uczestnika 2 (dwie) próbki napojów 

typu cola różnych marek. Uczestnik, po degustacji napojów z obu próbek 

wskaże napój, który jego zdaniem jest smaczniejszy; 

III. Po dokonaniu przez Uczestnika wyboru smaczniejszego napoju, 

Organizator ujawni oryginalne opakowanie, z którego pochodziła 

wskazana przez Uczestnika próbka; 

IV. Na życzenie Uczestnika Organizator ujawni również oryginalne 

opakowanie, z którego pochodziła druga z degustowanych próbek, której 

Uczestnik nie wskazał, jako smaczniejszej; 

V. Uczestnicy WSP otrzymają próbki obu napojów w czystych, 

nieoznakowanych i nieopisanych kubkach bez brandingu; 

VI. Organizator w żaden sposób nie będzie starał się wpłynąć na decyzję 

Uczestników dotyczącą wyboru smaczniejszego napoju. Uczestnik WSP 

samodzielnie podejmie decyzję, który z degustowanych napojów smakuje 

mu bardziej; 

VII. Organizator zadba o zapewnienie możliwie maksymalnie zbliżonych 

warunków serwowania obu degustowanych napojów, a w szczególności: 

i. Temperatura napojów; 

ii. Świeżość napojów; 

iii. Stopień napowietrzenia napojów; 

iv. Używanie identycznych, nieoznakowanych i nieopisanych 

opakowań napojów – puszek 330 ml; 

v. Używanie identycznych wariantów napojów - np. Regular lub 

wariant bez cukru; 

d. Po zakończeniu degustacji, Organizator wskaże w Ankiecie napój wybrany przez 

Uczestnika. 

e. Korzystaniu z atrakcji strefy towarzyszyć będzie podkład muzyczny grany przez DJa 

lub odtwarzany przy użyciu kolumny głośnikowej. 

3. W trakcie trwania WSP 2016 Organizator będzie wykonywał dokumentację zdjęciową oraz 

dokumentację video. Pozyskany w ten sposób materiał może zawierać utrwalony 

wizerunek Uczestnika WSP lub osób przebywających w miejscu realizacji WSP w postaci 

zdjęć lub ujęć video. Uczestnicy WSP oraz osoby przebywające w miejscu realizacji WSP 

poprzez przygotowane przez Organizatora formularze oświadczają, że:   

a. Wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na  stronach internetowych 

www.pepsi.pl oraz www.eska.pl, oficjalnych profilach Pepsi w serwisach 

społecznościowych: Facebook, Snapchat i Instagram (www.facebook.com, 

http://www.pepsi.pl/
http://www.facebook.com/
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www.snapchat.com oraz www.instagram.com)oraz Youtube.com oraz 

udostępnienie użytkownikom Internetu; 

b. Udzielają niewyłącznej, i nieodpłatnej zgody, na czas nieokreślony na użytkowanie 

lub usuwanie wizerunku przez Organizatora, PepsiCo oraz podmioty 

współpracujące z Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. na następujących 

polach eksploatacji: 

I. Zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu 

udostępnionego wizerunku, wprowadzania utrwalonego wizerunku do 

pamięci komputera; 

II. Wprowadzania utrwalonego wizerunku do własnych baz danych, bądź 

w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów; 

III. W zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony 

powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utrwalonego wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w szczególności za pośrednictwem telewizji, Internetu lub innych sieci 

komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny 

sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub 

satelitarnego; 

IV. Tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych w celu 

przekazania relacji z WSP, jak również marketingu i reklamy Pepsi. 

4. Przystępując do WSP, Uczestnik za pośrednictwem formularza udostępnionego przez 

Organizatora wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w Ankiecie danych 

osobowych oraz odpowiedzi i informacji udzielonych w treści Ankiety lub w trakcie 

prowadzenia WSP, w tym degustacji, przez Organizatora, Pepsi-Cola general Bottlers 

Poland sp.  zo.o. oraz powierzenia swoich danych celem przetwarzania spółce Deloitte 

Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-349, ul. Tymienieckiego 22/24, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000332555, posiadającą numer REGON 100699592 oraz NIP 725-20-03-929, 

, o kapitale zakładowym w wysokości 52 500 zł, (dalej jako „DD”) w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr. 101, poz. 926, 

t.j.). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i 

realizacji  WSP 2016.  

5. Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe oraz ma prawo wglądu do swoich 

danych, ich poprawiania, zmiany oraz usuwania.  

6. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora, PepsiCo lub 

DD na podany przez siebie w Ankiecie adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy 

informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422) oraz kierowanie do niego materiałów 

marketingowych na wskazany adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 

16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 nr 171 poz. 1800 ze zmianami).  

7. W zakresie określonym w ust. 2-4 powyżej, Uczestnik wyraża również zgodę na 

publikowanie oraz rozpowszechnianie jego imienia, nazwiska lub wizerunku przez 

Organizatora, PepsiCo lub podmioty współpracujące z Pepsi-Cola General Bottlers Sp. z 

http://www.instagram.com)oraz/
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o.o. oraz DD  w związku lub w celach związanych z realizacją i prowadzeniem WSP. 

8. Administratorem bazy danych osobowych jest PepsiCo. 

9. Uczestnik może wyrazić dodatkowo zgodę  na umieszczenie swoich danych osobowych 

w adresowej bazie danych Organizatora lub DD oraz ich dalsze wykorzystanie i 

przetwarzanie w celach marketingowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na terenie eventów Wyzwania Smaku Pepsi 2016. 

2. Materiały reklamowe WSP 2016 mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc 

prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe oraz sytuacje 

nieprzewidziane lub wynikające z działania sił wyższych, których następstwa mogą utrudnić 

lub uniemożliwić wzięcie udziału w WSP 2016, np. awarie wyposażenia, odwołanie eventu 

itp.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 


