REGULAMIN LOTERII
„Odważ się wygrać Cabrio tej zimy”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII
1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana „Loterią") prowadzona jest pod nazwą „Odważ się wygrać
Cabrio tej zimy”.
1.2. Organizatorem Loterii jest Spółka : Young and Rubicam Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(kod: 02-972), przy ulicy Adama Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 491369, o kapitale zakładowym w wysokości 70 000 zł, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP: 113-00-19-984, dalej zwana „Organizatorem”.
1.3. Loteria trwa od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku. Okres ten uwzględnia
postępowanie reklamacyjne.
1.4. Sprzedaż towarów objętych Loterią trwa od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 28 lutego 2017
roku. Zakup towarów przed lub po terminie wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie
uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
1.5. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w
Warszawie.
1.6. Loteria jest prowadzona na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
2.1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nabywających
towary, o których mowa w ust. 3.1., jako konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
2.2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Danone sp. z
o.o.
2.3. Osoba przystępująca do Loterii powinna zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Loterii, w której można wygrać nagrodę według
zapisów poniżej.
3. ZASADY PROWADZENIA LOTERII
3.1. Towarami objętymi Loterią są produkty Actimel, których producentem jest Danone Sp. z o.o.,
sprzedawane w promocyjnych opakowaniach zbiorczych w punktach sprzedaży na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej w następujących wariantach:
a) opakowanie typu 4 - pak – smaki: klasyczny, truskawkowy, wieloowocowy, malinowy, owoce
leśne;
b) opakowanie typu 6 - pak – smaki: klasyczny, truskawkowy, wieloowocowy;
c) opakowanie typu 8 - pak – smaki: klasyczny, truskawkowy, wieloowocowy;

d) opakowanie typu 12 – pak - mixy smaków: truskawkowy + malinowy oraz klasyczny +
truskawkowy + wieloowocowy.
Opakowanie zbiorcze towarów objętych Loterią o cechach wymienionych w niniejszym punkcie
Regulaminu zwane jest dalej „Opakowaniem Produktów Promocyjnych”.
Podstawowy sposób wyłonienia zwycięzcy w loterii:
3.2. W celu wzięcia udziału w Loterii osoba spełniająca warunki określone w ust. 2.1. Regulaminu
powinna w okresie wskazanym w ust. 1.4. Regulaminu:
a) zakupić co najmniej jedno Opakowanie Produktów Promocyjnych oraz zachować dowód
dokonania tego zakupu w postaci paragonu, dalej zwanego „Paragonem”;
b) w przypadku odnalezienia symbolu samochodu na zwycięskim wieczku zgłosić udział w Loterii
w sposób opisany w pkt 3.4. Regulaminu. (dot. podstawowego sposobu wyłonienia laureata)
3.3. W Opakowaniach Produktów Promocyjnych znajduje się odpowiednia liczba produktów
pojedynczych, z których każdy zabezpieczony jest wieczkiem. Na spodniej stronie wieczka jednego z
produktów zamieszczono symbol samochodu (dalej zwany „Produktem z Symbolem Samochodu”).
3.4.
Zgłoszenie wygranej w Loterii w terminie do 14 marca 2017r. zwane dalej „Zgłoszeniem” oznacza
przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów do odebrania nagrody. Oznacza to obowiązek
wypełnienia wszelkich wymaganych formalności opisanych w Regulaminie przez osobę spełniającą
warunki określone w ust. 2.1. Regulaminu, która w okresie wskazanym w pkt. 1.4. Regulaminu
zakupi Opakowanie Promocyjne Produktów i do 28 lutego 2017r. znajdzie w nim Produkt z
Symbolem Samochodu. Informację o odnalezieniu wieczka z Symbolem Samochodu należy zgłosić
dzwoniąc pod numer infolinii 801331133 (opłata wg taryfy lokalnej) od poniedziałku do piątku w
godzinach 09:00-17:00 nie później niż 8.03.2017. Podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik
otrzymuje wszelkie niezbędne informacje o dalszych czynnościach niezbędnych do odebrania
nagrody oraz jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz:
- wypełnienia przesłanego na adres e-mail podany podczas rozmowy Formularza jak poniżej:
Formularz Zwycięzcy zawiera następujące pola:
a. Imię*
b. Nazwisko*
c. Data urodzenia*
d. Ulica*
e. Numer domu*
f. Numer mieszkania*
g. Kod pocztowy*
h. Miejscowość*
i. Adres email*
j. Załączyć kopię zwycięskiego Paragonu*
k. Klauzule:
i. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Danone Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (Danone) na cele marketingowe tej spółki;
ii. Zgody na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji
elektronicznej od Danone Sp. z o.o.

Zwycięzca obowiązkowo wypełnia w Formularzu Zwycięzcy wszystkie pola oznaczone gwiazdką
- dostarczenia wypełnionego i podpisanego wydruku Formularza, wraz z dołączonym Zwycięskim
wieczkiem z Symbolem Samochodu oraz Paragonem w terminie do 14 marca 2017r. na adres: ul.
Adama Branickiego 17, Warszawa (kod: 02-972).
Alternatywny sposób wyłonienia zwycięzcy w Loterii w przypadku gdy nie zostanie on wyłoniony w
trybie podstawowym:
3.5. Osoba spełniająca warunki określone w ust. 2.1. Regulaminu, która w okresie wskazanym w pkt.
1.4. Regulaminu zakupi Opakowanie Promocyjne Produktów bez Produktu z Symbolem Samochodu,
zgłasza swój udział w Loterii w ten sposób, że kolejno:
a) rejestruje się na stronie internetowej www.actimel.pl zgodnie z pkt. 3.6. – 3.7. Regulaminu;
b) dokonuje zgłoszenia co najmniej jednego numeru Paragonu potwierdzającego zakup
Opakowania Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt. 3.6., 3.9.-3.10. Regulaminu.
3.6. Rejestracja udziału w Loterii oraz zgłoszenie numeru Paragonu możliwe jest przez całą dobę
codziennie od 2 stycznia 2017 od godz. 00:01 do 28 lutego 2017 r. do godz. 24:00. W dniach
poprzedzających lub następujących po wymienionych możliwość rejestracji i zgłoszenia jest
zablokowana przez Organizatora. O czasie rejestracji udziału w Loterii i zgłoszenia decyduje chwila
rejestracji w systemie komputerowym Organizatora.
3.7. Rejestracja na stronie internetowej www.actimel.pl polega na:
a) ustaleniu przez Uczestnika Loginu i hasła
b) po wyświetleniu formularza podaniu:
- Adresu email
- Nr telefonu aktywowanego w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z polskich
zasobów numeracji
- nr paragonu zgodnie z pkt 3.9.
Podczas rejestracji Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i
spełnia określone w nim warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Loterii.
3.8. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji wysyłany
jest link aktywacyjny. Po jego kliknięciu Uczestnik może zalogować się na swoje konto i za każdym
razem zgłosić nr nowego/ych paragonu/ów.
3.9. Zgłoszenie numeru Paragonu wymaga zalogowania się przez Uczestnika na konto i wpisania
numeru Paragonu, daty sprzedaży oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podatnika
wystawiającego paragon fiskalny (10 cyfr) w dedykowane pola.
3.10. Ten sam numer Paragonu może zostać zgłoszony tylko raz. Uczestnik może zgłosić więcej niż
jeden numer Paragonu. Jeżeli zgodnie z postanowieniami z pkt. 5.2 Regulaminu, nie zostanie wydana
nagroda w sposób podstawowy, wówczas każdy zgłoszony prawidłowo numer Paragonu bierze
udział w losowaniu i stanowi jedną szansę na wygranie nagrody. Zgłoszenie numeru jednego

Paragonu stanowi jedną szansę na wygranie nagrody niezależnie od tego, jakiej liczby Opakowań
Promocyjnych dotyczy Paragon.
3.11. Po każdorazowym prawidłowym zgłoszeniu przez Uczestnika numeru Paragonu na stronie
www.actimel.pl wyświetlany jest komunikat potwierdzający dokonanie zgłoszenia.
3.12. Po zalogowaniu na swoim koncie Uczestnik ma dostęp do informacji, jakie numery Paragonów
zgłosił do tej pory.
3.13. Wykorzystanie przez Uczestnika programów komputerowych lub użycie innych technicznych
środków generujących automatyczne zgłoszenie numeru Paragonu powoduje utratę statusu
Uczestnika Loterii i prawa do nagrody.
4. NAGRODY
4.1. Nagrodą w Loterii (dalej zwaną „Nagrodą”) jest jeden samochód marki MINI Cooper w wersji
kabriolet o wartości 99 800 zł brutto (dalej zwany „Samochodem”) oraz kwota pieniężna 11 087,78 zł
(dalej: „Część Pieniężna Nagrody”). Łączna wartość Nagrody wynosi 110 887,78 zł brutto.
4.2. Część Pieniężna Nagrody nie jest przekazywana Zwycięzcy, lecz odprowadzana przez
Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.3. Zwycięzcy Loterii nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego
Nagrody.
5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD I POWIADAMIANIE O WYGRANEJ
-dotyczy podstawowego sposobu wyłonienia zwycięzcy w Loterii
5.1. Nagrodę, z zastrzeżeniem pkt. 5.2. Regulaminu otrzymuje Uczestnik, który znalazł Produkt z
Symbolem Samochodu, zgłosił udział w Loterii zgodnie z pkt. 3.4. Regulaminu.
5.2. Jeżeli w terminie do dnia 14 marca 2017r. Organizator nie otrzyma zgłoszenia od Uczestnika,
który zakupił Produkt z Symbolem Samochodu przeprowadza losowanie Zwycięzcy Nagrody.
- dotyczy alternatywnego sposobu wyłonienia zwycięzcy w Loterii
5.3. W przypadku nie przyznania Nagrody z powodów określonych w pkt 5.2. w losowaniu biorą
udział Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w sposób określony w pkt 3.5.
5.4. Losowanie odbywa się w dniu 20 marca 2017 r., w siedzibie Organizatora pod adresem ul.
Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Losowania dokonuje przedstawiciel Organizatora /
członek Komisji nadzorującej przebieg Loterii poprzez ręczne losowanie pojedynczego numeru
Paragonu z urny. Spośród wydrukowanych wszystkich numerów Paragonów prawidłowo zgłoszonych
na stronie www.actimel.pl zgodnie z pkt. 3.6., 3.9.-3.10. Regulaminu wyłaniane są kolejno 3 numery
Paragonów. Zwycięzcą jest Uczestnik, który zgłosił numer Paragonu wylosowany jako pierwszy.
Pozostałe numery Paragonów umieszczane są na liście rezerwowej do Nagrody, zgodnie z
kolejnością losowania.
5.5. Zwycięzca powiadamiany jest o wygranej telefonicznie w dniu następującym po dacie losowania
na numer telefonu podany podczas rejestracji. Organizator podejmuje 1 próbę połączenia

telefonicznego do godz 17:00, a w przypadku nieudanej próby wysyła Zwycięzcy w ciągu 2 godzin
wiadomość SMS (bezpłatna dla Uczestnika) z prośbą o kontakt telefoniczny w najpóźniej w dniu
następnym pod numerem podanym w SMSie (koszt połączenia zgodny z taryfą danego abonenta). Za
nieudaną próbę połączenia uznaje się brak odebrania połączenia i nawiązania rozmowy po minimum
3 sygnałach, włączenie się sygnału poczty głosowej, pozostawanie abonenta poza zasięgiem sieci lub
sygnał zajętości. Jeśli w godzinach 09:00 – 17:00 w dniu następującym po dniu w którym Organizator
wysłał SMS Zwycięzca nie skontaktuje się z podanym w SMS numerem telefonicznym, traci prawo do
Nagrody.
5.6. Po rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt. 5.5., w tym samym dniu do godz. 17.00,
Organizator wysyła do Zwycięzcy drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji,
formularz do wypełnienia („Formularz Zwycięzcy”).
5.7. Formularz Zwycięzcy zawiera następujące pola:
a. Imię*
b. Nazwisko*
c. Data urodzenia*
d. Ulica*
e. Numer domu*
f. Numer mieszkania*
g. Kod pocztowy*
h. Miejscowość*
i. Adres email*
j. Klauzule:
i. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Danone
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Danone) na cele marketingowe
tej spółki;
ii. Zgody na otrzymywanie informacji handlowych środkami
komunikacji elektronicznej od Danone Sp. z o.o.
Oraz Załączyć Kopię zwycięskiego Paragonu*
5.8. Zwycięzca obowiązkowo wypełnia w Formularzu Zwycięzcy wszystkie pola oznaczone gwiazdką i
wysyła wypełniony Formularz Zwycięzcy w formie papierowej wraz z Paragonem na adres
Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila z Formularzem Zwycięzcy. O zachowaniu
terminu decyduje data otrzymania wypełnionego Formularza Zwycięzcy przez Organizatora.
Niedostarczenie do Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Zwycięzcy w tym terminie
powoduje utratę prawa do Nagrody.
5.9. Organizator sprawdza spełnienie przez Zwycięzcę warunków Regulaminu w terminie 2 dni od
dnia otrzymania Formularza Zwycięzcy wraz z Paragonem. W razie stwierdzenia, że Zwycięzca nie
spełnia warunków Regulaminu, traci on prawo do Nagrody.
5.10. Jeżeli z przyczyn określonych w pkt 5.5., 5.8. albo 5.9. Regulaminu Zwycięzca utraci prawo do
Nagrody, prawo to przechodzi na Uczestnika, który zgłosił numer Paragonu znajdujący się na
pierwszym miejscu na liście rezerwowej, aż do wyczerpania pozycji na liście. Procedura

przyznawania nagrody w przypadku każdej osoby na liście rezerwowej jest powtarzana jak w
przypadku osoby wylosowanej jako Zwycięzcy.
5.11. Postanowienia zawarte w pkt 5.5.-5.10. Regulaminu stosuje się odpowiednio do Uczestnika,
który uzyskał prawo do Nagrody z listy rezerwowej, z tym że Uczestnik powiadamiany jest o
wygranej telefonicznie w dniu następującym po dacie ustalenia, że wcześniej wyłoniony
Zwycięzca nie spełnia warunków Regulaminu.
5.12. Po potwierdzeniu spełnienia przez Zwycięzcę warunków Regulaminu informacja o
wyłonieniu Zwycięzcy publikowana jest na stronie www.actimel.pl w terminie do 27 kwietnia
2017r.
5.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę błędnych danych
osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody.
5.14. Organizator wydaje Nagrodę po uprzednim ustaleniu miejsca i terminu ze Zwycięzcą w
terminie do 27 kwietnia 2017r.
5.15. Utrata prawa do Nagrody następuje w sytuacjach przewidzianych Regulaminem, a także:
a) odmowy przyjęcia Nagrody lub jej nieodebrania przez Zwycięzcę,
b) podania błędnych lub nieaktualnych danych osobowych, co uniemożliwi wydanie
Nagrody.
5.16. Zwycięzca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych, opublikowanie fotografii lub relacji video z przyznania Nagrody, których
administratorem będzie Danone Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103
Warszawa. Wyrażenie zgody, w tym zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, jest dobrowolne, Zwycięzcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
do ich poprawiania. Brak zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych nie ma
wpływu na wydanie Nagrody.
6. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU LOTERII
6.1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora
trzyosobowa Komisja Nadzoru. W skład Komisji wchodzą: osoba legitymująca się świadectwem
zawodowym uprawniającym do prowadzenia nadzoru jako przewodniczący komisji, członek komisji i
sekretarz. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin tej Komisji wydany przez
Organizatora.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie nie później niż w terminie do dnia 2 maja 2017 r. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z tym że Organizator nie rozpatruje reklamacji
doręczanych po dniu 8 maja 2017 r., mimo ich terminowego wniesienia zgodnie z datą stempla
pocztowego.

7.2. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna
reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, wskazanie Loterii promocyjnej „Odważ się wygrać Cabrio tej zimy” jak
również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
7.3. Reklamacje są zgłaszane na adres Organizatora: Young&Rubicam Poland Sp. z o.o., ul. Adama
Branickiego 17, Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Odważ się wygrać Cabrio tej zimy”.
7.4. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru.
7.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania. Ostateczny termin
rozpatrywania reklamacji to 10 maja 2017r. Termin ten obejmuje również przekazanie informacji o
wyniku rozpatrzenia reklamacji.
7.7. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza
ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
7.8. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w
którym roszczenie stało się wymagalne.
7.9. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Nagroda, do której Zwycięzcy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie i
która nie została przyznana pozostaje w dyspozycji Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
8.3. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 2 stycznia 2017 do 10 maja
2017 r. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz na stronie
internetowej: www.actimel.pl. Regulamin można otrzymać pocztą przesyłając na adres Organizatora
prośbę o przesłanie Regulaminu wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem
pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu.
8.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Loterii pod nazwą „Odważ
się wygrać Cabrio tej zimy” jest Organizator czyli Young & Rubicam Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Adama Branickiego 17. Na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) administrator może przekazać dane
osobowe podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem przy organizacji Loterii .
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody.

8.5 Spółka Danone Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, może
przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonej
zgody.
8.6. Organizator Loterii wydaje na żądanie Zwycięzcy imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej.

