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REGULAMIN Konkursu„Zimowy Energizer®” 

§1 Konkurs „Zimowy Energizer®” 

 

1. Konkurs „Zimowy Energizer®” (zwana dalej „Konkursem”) skierowany jest do pełnoletnich 

osób fizycznych dokonujących zakupu produktów marki Energizer®. 

2. Organizatorem Konkursu jest Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 128, 

kod pocztowy 02-952, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338644, NIP 1132778398, REGON 142037355, o 

kapitale zakładowym 57.000,00 zł 

3. Fundatorem Nagród jest Energizer Central Europe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 21A, 02-

676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046358, 

posiadająca NIP 7821003032, REGON 630256387, kapitał zakładowy w wysokości 17.262 

650,00 złotych. 

4. Konkurs trwa w okresie od 3.12.2019 roku przez 21 (dwadzieścia jeden) dni, t.j. do 24.12.2019 

roku. 

5. Uczestnicy, w celach związanych z realizacją Konkursu, mogą kontaktować się z Organizatorem 

za pomocą adresu e-mail: kontakt@zimowyenergizer.com 

§2 OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z KONKURSU 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w okresie od 3.12.2019 roku do 24.12.2019 roku, 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonać zakupu wyłącznie w sklepach sieci Carrefour 

dowolnych baterii, akumulatorów, ładowarek do akumulatorów lub latarek oznaczonych 

logiem marki Energizer®.  

2. Następnie na stronie www.zimowyenergizer.com należy zaakceptować niniejszy Regulamin a 

następnie wpisać kod kreskowy zakupionego produktu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

podać adres e-mail oraz umieścić w szablonach przygotowanych przez Organizatora zdjęcie 

zimowe („Zadanie konkursowe”). 

3. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na publikacje jego wizerunku uwidocznionego w Zadaniu 

konkursowym a w przypadku gdy w Zadaniu konkursowym widoczny jest wizerunek osoby 

trzeciej oświadcza, iż dysponuje dobrowolną zgodą tej osoby na upublicznienie jej wizerunku 

na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do wzięcia w nim udziału. 

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich zgłoszeń, w tym między innymi 

do zażądania dowodu zakupu uprawniającego Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie 

(który musi zostać dostarczony w ciągu 7 dni) oraz do odmówienia przyznania Nagrody lub 

wycofania prawa do jej otrzymania i dyskwalifikacji Uczestnika, jeśli istnieją uzasadnione 

podstawy, by sądzić, że nastąpiło naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenia Uczestników dokonane po dacie 24.12.2019 roku nie są skuteczne i będą z 

automatu odrzucane. 

§3 ZWYCIĘZCY I NAGRODY 
1. Nagrodami w Konkursie są: 

a. 5. Sztuk Nagród I stopnia: dwuosobowy pakiet na Puchar Świata w narciarstwie 
alpejskim w Garmish Partenkirchen (Pakiet) w terminie 31.01.-2.02.2020 roku o 
wartości 4892,06 PLN brutto każda. 

b. 100. sztuk Nagród II stopnia: powerbank o wartości 60,27 PLN brutto każda. 
2. Każdy z Pakietów obejmuje następujące: 
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a. przylot i wyjazd, Określone miejsce zamieszkania Zwycięzców musi znajdować się na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

Podróż samolotem, klasą ekonomiczną z Lotniska Chopina (WAW) w Warszawie  do 

miejsca docelowego (Monachium, MUC) i z powrotem oraz podróż koleją (druga klasa) 

od najbliższej stacji kolejowej do Lotniska Chopina w Warszawie,  

b. transfer busem z lotniska w Monachium (MUC) do  miejsca docelowego 

i z powrotem. Trasa, czas, wybór środka transportu, a także rezerwacja przyjazdu 

środkami transportu publicznego, zależy od decyzji Organizatora lub w oparciu 

o najlepszy stosunek ceny do wydajności. Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli 

uczestnicy zarezerwują swój przyjazd i wyjazd lub podróż samochodem. 

c. zakwaterowanie: dwa noclegi w pokoju dwuosobowym (zwycięzca + osoba 

towarzysząca) w hotelu w miejscu docelowym od 15:00 w dniu przyjazdu 31.01.2020 

roku do 10:00 rano w dniu wyjazdu 2.02.2020 roku. Wybór hotelu zależy od Fundatora 

Nagród, 

d. bilety wstępu: dwa bilety na teren zawodów Pucharu Świata w narciarstwie w danym 

dniu wyścigu, 

e. promocyjna strefa Energizer® z cateringiem: dostęp dla dwóch osób do strefy 

promocyjnej Energizer® na terenie imprezy i obejmuje catering z przekąskami 

i napojami, 

f. Voucher na kolacje w dniu 31.01.2020 

g. Voucher na obiad w dniu 01.02.2020 

h. Zestaw promocyjny: mały zestaw promocyjny od Fundatora Nagród 

i. Zwycięzcy w trakcie wycieczki będą pod opieką przedstawiciela z ramienia 

Organizatora 

j. Dodatkowe koszty podróży, posiłków i zakwaterowania nie uwzględnione w 5 

Pakietach dwuosobowych, ponosi Zwycięzca. 

3. Spośród wszystkich zgłoszonych Zadań konkursowych, Komisja konkursowa dokona w 
terminie 3.12.2019-7.01.2020 wyboru Zwycięzców uprawnionych do odbioru Nagrody II 
stopnia. 

4. Niezależnie od wybranych Zwycięzców Nagrody II stopnia, Komisja konkursowa wybierała 
będzie Uczestników uprawnionych do odbioru Nagrody I stopnia („Zwycięzca”) w terminie od 
24.12.2019 roku do 7.01.2020 roku. 

5. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną na adres: 

kontakt@zimowyenergizer.com, w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania informacji o 

zwycięstwie, informacje niezbędne w celu realizacji: 

a. Nagrody I stopnia: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer 

dokumentu uprawniającego pobytu na terytorium Niemiec,  a także dane osoby 

towarzyszącej: serię i numer dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Niemiec oraz PESEL.  

b. Nagrody II stopnia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. 

6. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wydanie Nagród, o których mowa 
ust. 1b powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, na zlecenie Fundatora, jako 
płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 
Nagrody Zwycięzcy obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody 
zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 
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zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie 
w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, 
aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz 
przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani do 
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrody określone w 
Regulaminie. 

8. Przedstawiciel Organizatora, w terminie nie później niż 30 dni od zakończenia Konkursu 
skontaktuje się ze Zwycięzcami i przekaże wszelkie niezbędne informacje. 

9. Nagrody dostarczane zostaną Zwycięzcom przez Organizatora. 
 

 
§ 4. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1219) z późn. zm.). Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. 

2. Organizator na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu zastrzega sobie prawo do 
przesyłania do Uczestników korespondencji związanej z przeprowadzeniem Konkursu na adres 
poczty elektronicznej podany w formularzu. 

3. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik 
powinien dysponować sprzętem (smartfonem, komputer, tablet) i systemem informatycznym 
spełniającym następujące wymagania techniczne: 

a) połączenie z siecią Internet, 

4. Organizator zapewnia działanie systemu informatycznego, który umożliwia korzystanie przez 

Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy 

wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a 

także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych 
przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia się następujące środki techniczne: 

a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem, 

b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem. 

6. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja przez 
Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy. 

7. Zgoda Uczestnika na korzystanie z objętych Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną 
może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
świadczonej w oparciu o  Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie z 
bazy danych. Dokonane przez Uczestnika zgłoszenie do udziału w Konkursie staje się nieważne z 
chwilą cofnięcia przez Uczestnika zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną. 

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 
7 Regulaminu. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 
§ 5.  PRAWA AUTORSKIE 

1. Zadania Konkursowe należy wykonać samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które 

wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane. 
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2. Zgłaszając Zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do 

Zadania konkursowego będącego utworem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Zadaniu konkursowym w zakresie 

niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, w tym w szczególności udzielenia przez 

Uczestnika licencji, o której mowa w ust. 4 poniżej; 

3. Uczestnik, zamieszczając Zadanie Konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do korzystania z zamieszczonego 

utworu – Zadania Konkursowego, w zakresie przeprowadzenia Konkursu oraz dla potrzeb 

prawidłowej realizacji Konkursu, w zakresie określonych w ust. 4 poniżej pól eksploatacji. 

Uczestnik wyraża zgodę, aby Zadania Konkursowe, były widoczne dla wszystkich osób w 

miejscach, w których Organizator lub Fundator Nagród udostępnią Zadania Konkursowe wraz z 

powiązaniem danego Zadania Konkursowego i Uczestnika. 

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Zadania konkursowego, w tym techniką cyfrową, audiowizualną na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości; 

b. wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych 

umożliwiających zwielokrotnianie Zadania konkursowego w pamięci telefonów 

komórkowych i odtwarzanie Zadania konkursowego za pomocą tych telefonów; 

wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i 

downloadning 

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania 

i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zadania konkursowego w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

d. modyfikowanie Zadania konkursowego w całości lub części oraz dokonywanie jej 

opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, 

jakichkolwiek zmian 

i adaptacji poszczególnych elementów Zadania Konkursowego lub całości. 

5. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, a w 
przypadku utrwalenia w ramach Zadania konkursowego wizerunku osób trzecich, dysponuje on 
pisemna zgodą osoby, której wizerunek został utrwalony. 

6. Zwycięzca Konkursu, z chwilą otrzymania nagrody, przenosi na Organizatora autorskie prawa 
majątkowe do Zadania Konkursowego na wszelkich znanych w dniu zgłoszenia Zadania 
Konkursowego polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zadania Konkursowego w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do 
pamięci komputera (lub innych urządzeń), a także poprzez jej wyświetlanie, stosowanie, 
przekazywanie i przechowywanie, tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany 
układu lub jakichkolwiek innych zmian; ,wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości 
lub części Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b)  obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w całości lub 
części, 
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c) rozpowszechniania Zadania Konkursowego w inny sposób - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części 
Zadania Konkursowego, a także publiczne udostępnianie całości lub części Zadania 
Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, udostępnianie w Internecie. Zwycięzca Konkursu upoważnia także do 
tworzenia i korzystania z utworów zależnych (obejmuje prawo zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych), w tym w szczególności ich rozpowszechniania, dokonywania 
opracowania Zadania Konkursowego, w tym w szczególności modyfikowania Zadania 
konkursowego, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenia Zadania  
konkursowego z innym utworem bez nadzoru autorskiego. 

 
§6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

 
1. W zakresie przeprowadzenia Konkursu, administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w 
odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Z inspektorem ochrony danych Organizatora, można skontaktować się pod e-mail lub listownie: 
a. e-mail: iod@plej.pl, 
b. adres pocztowy: ul. Wiertnicza 128, 02- 952 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz osób towarzyszących w 
następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

i. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania Zwycięzcy, serię i numer 
dokumentu uprawniającego Zwycięzcę do pobytu na terytorium Niemiec oraz 
dane osoby towarzyszącej: serię i numer dokumentu uprawniającego pobytu 
na terytorium Niemiec oraz PESEL - w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia 
obowiązków skarbowych – na podstawie uzasadnionego interesu 
Organizatora polegająca na wydaniu Nagród (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

ii. imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika - w celu przeprowadzenia 
postępowania reklamacyjnego – na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Organizatora polegającego na wyjaśnieniu Uczestnikom wątpliwości 
co do zasad przeprowadzenia Konkursu a tym samym uniknięciu 
potencjalnych sporów. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

iii. imię i nazwisko, adres zamieszkania Zwycięzców a także imię i nazwisko oraz  
adres e-mail Uczestników przedstawionych podczas postępowania 
reklamacyjnego w celach dowodowych przed ewentualnymi roszczeniami 
związanymi z organizacją Konkursu – na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

iv. adres email Uczestnika - w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez 
Uczestnika udziału w Konkursie – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO) 

v. imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL Zwycięzcy - w celu odprowadzenie 
podatku dochodowego - na podstawie konieczności wypełnienia obowiązku 
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora nie dłużej, niż to będzie 
konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe 
Uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów dowodowych w celu udokumentowania 

mailto:iod@plej.pl
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wyrażenia przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych  przez okres przedawnienia 
roszczeń. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez Uczestnika 
udziału w Konkursie – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

4. Uczestnik przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zwycięzców do tzw. państw trzecich 

(tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 
Islandię). 

 

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu muszą być pod rygorem nieważności 
złożone na piśmie w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora lub 
mailowo na adres email: kontakt@zimowyenergizer.com 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla 
pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji złożonej 
mailowo – data wysłania wiadomości e-mail na adres Organizatora wskazany powyżej. Reklamacja 
powinna zawierać informację, że dotyczy Konkursu, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres e-mail, oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

3. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w § 7. 
ust. 2. Regulaminu, nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik 
zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia 
przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.zimowyenergizer.com 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w  szczególności w 

celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania, ulepszenia zasad Konkursu, bądź́ 

wprowadzenia nowych opcji i możliwości, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i 

obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą 

dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. 

Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji 

na stronie www.zimowyenergizer.com 

3. Nazwa Energizer i określone elementy graficzne stanowią znaki towarowe firmy Energizer 

Brands, LLC i jej powiązanych podmiotów zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do 

ich odpowiednich właścicieli.                                      

mailto:kontakt@zimowyenergizer.com

