REGULAMIN KONKURSU „PEPSIMOCJE”
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Pepsi w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/PEPSIpl, gdzie będą publikowane posty dotyczące zabawy.
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem",
oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w
ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Konkursu jest spółka Deloitte Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90- 349), przy ul.
Tymienieckiego 22/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 332555, NIP
7252003929, REGON 100699592, kapitał zakładowy 52.500,00 złotych, (dalej również:
„Organizator”).
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 03-801, ul. Zamoyskiego 24/26 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000097597 (dalej również: „Fundator”).
6. Konkurs odbywa się w terminie 22-30.06.2016 podzielony jest na 8 etapów:
Etap 1: 22.06.2016 godz. 12:00 – 23.06.2016 godz. 11:59.
Etap 2: 23.06.2016 godz. 12:00 – 24.06.2016 godz. 11:59.
Etap 3: 24.06.2016 godz. 12:00 – 25.06.2016 godz. 11:59.
Etap 4: 25.06.2016 godz. 12:00 – 26.06.2016 godz. 11:59.
Etap 5: 26.06.2016 godz. 12:00 – 27.06.2016 godz. 11:59.
Etap 6: 27.06.2016 godz. 12:00 – 28.06.2016 godz. 11:59.
Etap 7: 28.06.2016 godz. 12:00 – 29.06.2016 godz. 11:59.
Etap 8: 29.06.2016 godz. 12:00 – 30.06.2016 godz. 11:59.
7. Ogłoszenie Zwycięzców poszczególnych etapów nastąpi na stronie www.pepsi.pl w dniach:

30.06.2016
8. Konkurs adresowany jest wyłącznie do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, spowoduje nieważność
zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej
oraz w § 3 (dalej również: "Uczestnik").
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które ukończyły 13 rok życia, za zgodą przedstawiciela
ustawowego np. rodzica lub opiekuna. Doręczenie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego po
ogłoszeniu wyników Konkursu, a przed wysłaniem nagród jest warunkiem odebrania nagrody.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w jednym z serwisów: Facebook,
Instagram, Twitter zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i
prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook, Instagram, Twitter oraz
wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi wspomnianych serwisów.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni,
wstępni oraz rodzeństwo Organizatora ani Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji
spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
6. Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i
zaakceptował jego treść.
§3
[ZASADY KONKURSU „PEPSIMOCJE“]
1. Zadaniem Uczestnika będzie wyrażenie jednej z Pepsimocji zaprezentowanej na stronie pepsi.pl
poprzez stworzenie wpisu na jednym z kont użytkownika (Facebook, Instagram, Twitter). Wpis może
być w formie zdjęcia lub filmu. Post powinien zostać oznaczony hashtagiem wybranej pepsimocji
(#pepsiradocha, #pepsinakręca, #pepsiodlot, #pepsimoc, #pepsiszok, #pepsiduma, #pepsibaluje,
#pepsiwiecej, #pepsiluz) oraz hashtagiem #dziejesie

2. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
zastrzeżonych znaków towarowych podmiotów trzecich, ani naruszać praw autorskich osób trzecich,
obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego, a ponadto
powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika lubUczestnikowi powinny przysługiwać prawa
autorskie do tego zgłoszenia w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie oraz dysponowania nimi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia konkursowego nie spełniającego lub
naruszającego postanowienia Regulaminu, w tym także § 3 ust. 2.
4. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. Z o.o.
nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
5. Przez cały okres trwania Konkursu Uczestnik może wielokrotnie dodawać swoje zgłoszenia w
Konkursie, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie, w
przypadku zwycięstwa, imienia i nazwiska lub nazwy profilu Uczestnika w serwisie Facebook
www.facebook.com/PEPSIpl.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, wspierany ani stowarzyszony
zserwisem Facebook, Instagram ani Twitter. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez
użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi Konkursu, a nie
serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych Uczestników Konkursu określa § 6 niniejszego
Regulaminu.
§4
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “PEPSIMOCJE“]
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminach wskazanych wskazanym w § 1 ust. 7.
2. W Konkursie decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora Zostanie wyłonionych w
każdym etapie 3 Zwycięzców (dalej również: „Zwycięzcy”)
3. Przy wyborze Zwycięzców, Komisja będzie kierować się Subiektywną oceną kreatywności,
oryginalności, dopasowania stworzonego dzieła do charakteru marki Pepsi oraz zgodnością z
wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
4. Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie www.pepsi.pl/football/zwyciezcy
Zwycięzcy zobowiązani są przesłać do organizatora w terminie 3 dni roboczych od opublikowania
wyników przez Organizatora wiadomość na adres pepsimocje@pepsi.pl przesyłając wymagane dane
(imię i nazwisko, miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania oraz numer telefonu) oraz
stosowne oświadczenia konieczne do wysyłki nagród przez Organizatora Konkursu. Wzór
oświadczenia dla Uczestnika pełnoletniego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór
oświadczenia dla Uczestnika niepełnoletniego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w odpowiedzi na wiadomość informującą o
zwycięstwie, nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez Uczestnika Konkursu lub też
za ich nie podanie w terminie wskazanym w § 4 ust. 4. W wypadku braku możliwości nawiązania
kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.
§5
[NAGRODY W KONKURSIE „PEPSIMOCJE“]
1. Nagrody w Konkursie składają się z części rzeczowej i części pieniężnej. Nagrodą rzeczową dla
każdego z 24 Zwycięzców są zestawy dziewięciu puszek Pepsi o pojemności 330 ml z limitowanej
edycji o wartości 18 zł brutto.
2. Ponadto, Fundator Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. przyzna każdemu Zwycięzcy
nagrodę pieniężną, w wysokości niezbędnej do uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych (11,11% wartości nagrody rzeczowej). Nagroda ta nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz
zatrzymana przez Fundatora i wpłacona przez niego, jako płatnika, do urzędu skarbowego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami).
4. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
5. Żaden ze Zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo, do nieprzyznania nagród w przypadku braku wystarczającej
liczby zgłoszeń.
7. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzców, Organizator nie ma obowiązku przyznania
jej innemu Uczestnikowi.
8. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy w ciągu 7 dni od otrzymania wypełnionego przez Zwycięzcę
oświadczenia przesłanego na adres pepsimocje@pepsi.pl.
§6
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator – Deloitte Digital Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-349, przy ul. Tymienieckiego 22/24). Celem zbierania danych osobowych
jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym wydanie nagród i przeprowadzenia
ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i
zaakceptował jego treść oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
Konkursu takich jak: zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu takich
jak: imię i nazwisko, nazwę profilu na serwisie Facebook, Instagram, Twitter, adres zamieszkania
(miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania) oraz numer telefonu w celu wyłonienia
Zwycięzców spośród umieszczonych wpisów odpowiadających na zadanie.
4. W celu odbioru nagrody, Zwycięzcy zobowiązani są podać Organizatorowi następujące dane: imię i
nazwisko, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania) oraz numer
telefonu. Osoby małoletnie zobowiązują się przesłać zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego
na wzięcie udziału w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych małoletniego i opiekuna w celu
okreslonym w § 6 ust. 3. Niepodanie tych danych lub podanie nieprawidłowych danych poskutkuje
brakiem możliwości wydania nagrody. Wówczas Zwycięzca traci prawo do nagrody.
5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i wydania nagrody.
6. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo własności i modyfikacji zwycięskich zgłoszeń
konkursowych oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu,
takich jak serwis: www.pepsi.pl wraz z danymi Zwycięzców, tj. imieniem i nazwiskiem lub nazwą
profilu.
Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. Zwycięzca zobowiązuje
się do przekazania Fundatorowi w formie pisemnego oświadczenia prawa do wykorzystania swojego
zgłoszenia bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu na wskazanych wyżej polach. Przesłanie
pisemnego oświadczenia w terminie do trzech dni po wysłaniu informacji o zwycięstwie lub
wyróżnieniu przez Organizatora jest warunkiem wydania nagród.
§7
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA]
1. W wypadku umieszczenia treści naruszających prawo lub prawa osób trzecich, odpowiedzialność
ponosi Uczestnik.
§8
[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności na adres Organizatora – Deloitte Digital Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź,
z dopiskiem "Reklamacje – Pepsimocje”. Reklamacje dotyczące Konkursu muszą być zgłoszone w
terminie do 10 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia

danego etapu Konkursu, zaś dotyczące wydanych nagród w ciągu 7 dni kalendarzowych (decyduje
data stempla pocztowego) od daty doręczenia nagrody.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji.
4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające
adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
§9
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.pepsi.pl/football/zwyciezcy od 10.06.2016 roku.
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Sporządzono w Łodzi w dniu: 10.06.2016 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKA KONKURSU „PEPSIMOCJE”

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. 1
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu i akceptuję jego treść. 1
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nazwa profilu
w serwisie Facebook, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania) oraz
numer telefonu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). przez Administratora danych (Deloitte Digital Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, 90-349 ul. Ks. Tymienieckiego 22/24, numer KRS: 0000332555) w celu uczestnictwa
w Konkursie „Raz, Dwa, Mix”. Zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody, prawie do
wglądu do danych, ich poprawiania oraz usuwania 1.
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
Wyrażam nieograniczoną zgodę na wykorzystanie i modyfikowanie treści przygotowanych przeze mnie
w ramach konkursu „PEPSIMOCJE” przez Organizatora i Fundatora Konkursu oraz na
rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska i nazwy profilu w serwisie Facebook oraz Instagram, w
tym wykorzystywanie na stronach internetowych wykorzystywanych do komunikacji marki Pepsi oraz
w serwisie facebook.com i instagram.com, a także udostępnienie użytkownikom Internetu. W
szczególności wyrażam nieodwołalną i nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przygotowanych przeze
mnie treści jako podstawy do stworzenia materiałów reklamowych marki Pepsi przez Organizatora
konkursu - Deloitte Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-349 ul. Ks. Tymienieckiego 22/24, numer
KRS: 0000332555, z możliwością przeniesienia tej zgody na Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp.
z.o.o.. z siedzibą w Warszawie, 03-801, ul. Zamoyskiego 24/26, numer KRS:0000097597 na
następujących polach eksploatacji:
 zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału,
wprowadzania materiału do pamięci komputera;
 wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci
fragmentów;
 w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem takiego serwisu
jak www.facebook.com, www.instagram.com, www.twitter.com1

………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU
Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Deloitte Digital Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, 90-349 ul. Ks. Tymienieckiego 22/24. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu,
wykonywania nabytych autorskich praw majątkowych i wydania Nagrody. Osobom, których dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody. 1
…………………………………………………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS

Wypełnioną i podpisaną powyższą zgodę wysłać na adres Deloitte Digital Sp. z o.o. ul. Ks.
Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź z dopiskiem „PEPSIMOCJE” w ciągu 3 dni od otrzymania
wiadomości o zwycięstwie lub wyróżnieniu w Konkursie.

1

pola obowiązkowe

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZGODA OPIEKUNA – KONKURS „PEPSIMOCJE”
(WYPEŁNIĆ JEŻELI UCZESTNIKIEM KONKURSU JEST MAŁOLETNI)
Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo podopiecznego
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko podopiecznego) w Konkursie „PEPSIMOCJE” i na odbiór przez podopiecznego nagrody
oraz przeniesienie na Deloitte Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-349 ul. Ks. Tymienieckiego 22/24
i na Fundatora Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o.. z siedzibą w Warszawie, 03-801, ul.
Zamoyskiego 24/26, autorskich praw majątkowych na zasadach opisanych w niniejszym Oświadczeniu.
Dane opiekuna prawnego (imię, nazwisko, stosunek do podopiecznego) 1:
………………………………………………………………………………………………………………………
W imieniu osoby małoletniej, oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu
i akceptuję jego treść.1
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nazwa profilu
w serwisie Facebook, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania) oraz
numer telefonu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). przez Administratora danych (Deloitte Digital Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, 90-349 ul. Ks. Tymienieckiego 22/24, numer KRS: 0000332555) w celu uczestnictwa
w Konkursie „Legendarna Pepsi”. Zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody, prawie
do wglądu do danych, ich poprawiania oraz usuwania. 1
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
Wyrażam nieograniczoną zgodę na wykorzystanie i modyfikowanie treści przygotowanych przeze mnie
w ramach konkursu „RPEPSIMOCJE” przez Organizatora i Fundatora Konkursu oraz na
rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska i nazwy profilu w serwisie Facebook oraz Instagram, w
tym wykorzystywanie na stronach internetowych wykorzystywanych do komunikacji marki Pepsi oraz
w serwisie facebook.com i instagram.com, a także udostępnienie użytkownikom Internetu. W
szczególności wyrażam nieodwołalną i nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przygotowanych przeze
mnie treści jako podstawy do stworzenia materiałów reklamowych marki Pepsi przez Organizatora
konkursu - Deloitte Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-349 ul. Ks. Tymienieckiego 22/24, numer
KRS: 0000332555), z możliwością przeniesienia tej zgody na Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp.
z.o.o.. z siedzibą w Warszawie, 03-801, ul. Zamoyskiego 24/26, numer KRS:0000097597 na
następujących polach eksploatacji:
 zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału,
wprowadzania materiału do pamięci komputera;
 wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci
fragmentów;
 w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także

publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem takiego serwisu
jak www.facebook.com, www.instagram.com, www.twitter.com 1
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DATA I CZYTELNY PODPIS
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU
Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Deloitte Digital Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, 90-349 ul. Ks. Tymienieckiego 22/24,. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu,
wykonywania nabytych autorskich praw majątkowych i wydania Nagrody. Osobom, których dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody. 1
…………………………………………………………………………………………….
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Wypełnioną i podpisaną powyższą zgodę wysłać na adres Deloitte Digital Sp. z o.o. ul. Ks.
Tymienieckiego 22/24, 90-349 z dopiskiem „PEPSIMOCJE” w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości o
zwycięstwie w Konkursie.
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