Regulamin konkursu (“Regulamin”)
„Dr Pepper Can & Streamers”
1. Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem konkursu „Dr Pepper Can&Streamers”, zwanego dalej „Konkursem” oraz
fundatorem nagród jest ORANGINA SCHWEPPES POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000451123, REGON: 146544043, NIP:
1080014937 (dalej „Organizator” lub „Fundator”).
2. Organizatorem wykonawczym Konkursu jest BNG AMSTERDAM B.V. spółka utworzona
oraz istniejąca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie przy ul. De
Lairessestraat 145A, 1075 HJ Amsterdam, Holandia, wpisana do rejestru przedsiębiorców
pod numerem CCI 85850330, VAT NL863766316B01 (dalej „Organizator
Wykonawczy”). Organizator Wykonawczy działa na zlecenie, za wiedzą i zgodą
Organizatora, na podstawie jego ścisłych wytycznych w zakresie zasad i metod
prowadzenia Konkursu. Organizator wykonawczy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za
organizację i przebieg Konkursu, wybór laureatów nagród oraz dystrybucję nagród. Za
pozostałe kwestie, w tym zobowiązania podatkowe płatnika, odpowiedzialność ponosi
Organizator jako Fundator.
3. Konkurs trwać będzie od dnia 1.07.2022 do dnia 30.11.2022 i podzielony jest na 5 (pięć)
miesięcznych, niezależnych od siebie etapów zgodnie z poniższym harmonogramem:
a. Etap 1 – 1.07.2022 od godziny 12:00 – 31.07.2022 do godziny 23:59;
b. Etap 2.- 1.08.2022 od godziny 8:00 – 31.08.2022 do godziny 23:59;
c. Etap 3 – 1.09.2022 od godziny 8:00 – 30.09.2022 do godziny 23:59;
d. Etap 4 – 1.10.2022 od godziny 8:00 – 31.10.2022 do godziny 23:59;
e. Etap 5 – 1.11.2022 od godziny 8:00 – 30.11.2022 do godziny 23:59.
4. Nagrodami w Konkursie są:
a. W 1 Etapie Konkursu, który rozpocznie się 1.07.2022 i będzie trwał do 31.07.2022
przyznanych zostanie 20 nagród w postaci bluzy bawełnianej Dr Pepper o wartości
jednostkowej 199,26 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) brutto.
b. W 2 Etapie Konkursu, który rozpocznie się 1.08.2022 i będzie trwał do 31.08.2022
przyznanych zostanie 10 nagród w postaci bluzy bawełnianej Dr Pepper o wartości
jednostkowej 199,26 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) brutto oraz
2 nagrody w postaci deski wakeboardowej Progress Borad x Dr Pepper o wartości
7300 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto.
c. W 3 Etapie Konkursu, który rozpocznie się 1.09.2022 i będzie trwał do 30.09.2022
przyznanych zostanie 10 nagród w postaci bluzy bawełnianej Dr Pepper o wartości
jednostkowej 199,26 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) brutto oraz
1 nagroda w postaci deskorolki Dr Pepper o wartości 1000 zł (tysiąc złotych) brutto.
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d. W Etapie 4 Konkursu, który rozpocznie się 1.10.2022 i będzie trwał do 31.10.2022
przyznanych zostanie 10 nagród w postaci bluzy bawełnianej Dr Pepper o wartości
jednostkowej 199,26 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) brutto.
e. W Etapie 5 Konkursu, który rozpocznie się 1.11.2022 i będzie trwał do 30.11.2022
przyznanych zostanie 10 nagród w postaci bluzy bawełnianej Dr Pepper o wartości
jednostkowej 199,26 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) brutto oraz
1 nagroda w postaci bonu do sklepu Sneakersboyz (https://sneakerboyz.com.pl) o
wartości 1000 zł (tysiąc złotych) brutto.
i. Nagrody dodatkowe:
1. Nagroda dodatkowa w postaci komputera gamingowego marki
ACTINA (Actina SPC 12400F/16GB/1TB/RTX3060/600W) o
wartości 6 285,82 zł (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć
złotych 82/100) brutto przyznana zostanie uczestnikowi wybranemu
przez jury konkursowe spośród wszystkich uczestników Konkursu,
którzy wezmą udział w spotkaniu ze streamerami zrzeszonymi w
grupie
Almost
F4amous
(https://www.twitch.tv/team/almostf4mouspl) w dniu 20.08.2022 w
Warszawie.
2. Nagroda dodatkowa w postaci komputera gamingowego marki
ACTINA (Actina iCUE 12700K/32GB/1TB/RTX3070Ti/850W) o
wartości 12 804,60 zł (dwanaście tysięcy osiemset cztery złote
60/100 25/100) brutto przyznana zostanie przez jury konkursowe
spośród wszystkich uczestników Etapów 1-5.
Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 40 346,02 zł (czterdzieści tysięcy trzysta
czterdzieści sześć złotych 02/100) brutto
Dowodem dokonania zakupu promocyjnego jest paragon lub faktura VAT wystawione na
rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w tym także faktury
uproszczone. Dowodami dokonania zakupu promocyjnego w rozumieniu niniejszego
Regulaminu nie są w szczególności paragony niefiskalne oraz potwierdzenia dokonania
płatności kartą.
Strona w rozumieniu niniejszego Regulaminu to serwis www pod adresem
https://drpepper.pl za pomocą którego uczestnik może wziąć udział w Konkursie.
Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu (dalej „Strona
Konkursowa”).
Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu
zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Przystępując do Konkursu, uczestnik
musi wyrazić zgodę na udział w Konkursie i akceptację treści Regulaminu oraz na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu poprzez
zaznaczenie odpowiednich checkboxów na Stronie Konkursowej. Uczestnik, przystępując
do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w

Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień Regulaminu.
9. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego 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
(„RODO”).
10. Organizator i Organizator wykonawczy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z
Konkursu uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają dane
niepełne, niewłaściwe lub niezgodne z prawdą, nie spełniają warunków Regulaminu,
wykorzystują treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, nawołujące
do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, czy propagujące przemoc, a także
naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku zgłoszenia do
Konkursu nie będą uwzględnianie, a ich autorzy nie mogą ubiegać się o przyznanie
nagrody.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs prowadzony w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter konsumenckiej akcji
otwartej i jest przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych, które spełniają warunki
określone w pkt 3 poniżej.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie, które uczestnik musi spełnić łącznie są:
a. Dokonanie w okresie trwania Konkursu tj. od dnia 1.07.2022 do dnia 30.11.2022
zakupu dowolnego produktu marki Dr Pepper produkowanego lub
wprowadzonego do obrotu przez Organizatora w dowolnym sklepie (dalej „Zakup
promocyjny”)
b. Wykonanie jednego, wyraźnego i czytelnego zdjęcia (nie scan) dowodu dokonania
Zakupu promocyjnego
c. Przesłanie wykonanego zdjęcia dowodu Zakupu promocyjnego na Stronę
Konkursową oraz oczekiwanie na pozytywną weryfikację dowodu dokonania
Zakupu promocyjnego przez Organizatora Wykonawczego
d. Podanie wraz z przesłanym zdjęciem dowodu dokonania Zakupu promocyjnego
danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody w Konkursie w postaci
imienia i nazwiska oraz adresu e-mail na który uczestnik otrzyma link do zadania
konkursowego (dalej „Zadanie Konkursowe”), w przypadku pozytywnej
weryfikacji dowodu dokonania Zakupu promocyjnego
e. W przypadku pozytywnej weryfikacji dowodu dokonania Zakupu promocyjnego wykonanie Zadania Konkursowego i przesłanie go w miejscu i drogą wskazaną
przez Organizatora Wykonawczego (dalej „Odpowiedź”).
f. Zachowanie dowodu dokonania Zakupu promocyjnego celem okazania w razie
konieczności sprawdzenia.

3. Przesłane zdjęcie dowodu Zakupu promocyjnego będzie weryfikowane przez
Organizatora Wykonawczego pod kątem unikalności dowodu Zakupu promocyjnego, jego
oryginalności i pozostawania w stanie bez zniszczeń czy przedarć. Weryfikacja może trwać
do 48h w dni robocze. Brak pozytywnej weryfikacji dowodu Zakupu promocyjnego
wyklucza możliwość zrealizowania dalszych czynności w ramach udziału w Konkursie.
4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie (tj. spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2
powyżej), uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
realizacji Konkursu. Przystąpienie do Konkursu (w tym w szczególności przesłanie zdjęcia
dowodu Zakupu promocyjnego) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Czynności, o których mowa w ust. 2 lit. a) – e) powyżej, muszą być zrealizowane w czasie
jednego i tego samego Etapu Konkursu. Powyższe oznacza, że Zakup promocyjny
powiązany jest z Etapem Konkursu, w czasie którego został on zrealizowany i
zarejestrowany.
3. Zasady Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna działająca w ramach Konkursu jako
podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej:
a. będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo rezydentem podatkowym RP,
b. pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba, która
ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział
w Konkursie,
c. posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora i
Organizatora Wykonawczego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie,
zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie Zakupu promocyjnego w czasie
trwania Konkursu oraz wzięcie udziału w jednym z pięciu Etapów Konkursu (w zależności
od daty dokonania Zakupu Promocyjnego, gdyż rejestracja dowodu Zakupu
promocyjnego musi nastąpić w tym samym Etapie Konkursu, co dokonanie Zakupu
promocyjnego) poprzez udzielenie Odpowiedzi na Zadnie Konkursowe w formie
komentarza lub przesłania pliku, zdjęcia, nagrania video lub innej formie wskazanej w
Zadaniu Konkursowym w miejscu i czasie wskazanym w Zadaniu Konkursowym.
4. Treść Zadań Konkursowych zostanie ogłoszona w dniu rozpoczęcia każdego z pięciu
Etapów Konkursu w postach konkursowych, które zostaną opublikowane w kanałach
social media marki oraz w kanałach streamerów zrzeszonych w grupie Almost F4mous
(https://www.twitch.tv/team/almostf4mouspl).
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę zgłoszeń, ale jedna
osoba może otrzymać jedynie jedną nagrodę w ramach jednego Etapu Konkursu, a jeden
dowód Zakupu promocyjnego może być zarejestrowany wyłącznie jeden raz. Każda
kolejna rejestracja produktu musi dotyczyć innego produktu i innego dowodu Zakupu
promocyjnego. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy nagród

dodatkowych, co oznacza, że zwycięzca któregokolwiek Etapu Konkursu może otrzymać
nagrodę dodatkową
6. Każdy Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, a w razie wygranej odebrać
nagrodę, musi spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z regulaminem Konkursu;
b. Zrealizować warunki Konkursu, o których mowa w pkt 2.2 niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
8. W uzasadnionych przypadkach, Organizator Wykonawczy może poprosić Uczestnika o
przesłanie oryginału zgłaszanego dowodu dokonania Zakupu promocyjnego przesyłką
pocztową lub kurierską przed wydaniem nagrody. Koszt przesłania dowodu Zakupu
promocyjnego ponosi Uczestnik.
9. Jeżeli podczas weryfikacji okaże się, że dowód dokonania Zakupu promocyjnego na
przesłanym przez Uczestnika zdjęciu ma ten sam numer co inny dowód dokonania Zakupu
promocyjnego, którego zdjęcie zostało przesłane przez tego albo innego Uczestnika
wcześniej, zgłoszenie udziału w Konkursie przesłane jako późniejsze zostanie
zweryfikowane negatywnie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że uczestnik Konkursu narusza zasady określone w regulaminie lub
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa). W tym celu Organizator może
żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych
danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w
Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez
Organizatora lub Organizatora Wykonawczego postępowania wyjaśniającego, może
spowodować wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do nagrody wymienionej w pkt. 1.4 Regulaminu.
4. Wydanie nagród
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia każdego z
Etapów Konkursu, a zwycięzca nagrody dodatkowej w postaci komputera gamingowego
marki ACTINA (Actina SPC 12400F/16GB/1TB/RTX3060/600W) – w dniu 20.08.2022
2. Zwycięzców wyłoni Komisja konkursowa składająca się z przedstawiciela Organizatora
Wykonawczego oraz streamerów zrzeszonych w grupie Almost F4mous
(https://www.twitch.tv/team/almostf4mouspl).
3. Kryterium wyboru zwycięzców w każdym z Etapów w przypadku nagród dodatkowych
będzie ocena komisji konkursowej. Komisja konkursowa będzie badała zawartość
kreatywną, pomysłowość, prawidłowość, oryginalność wykonania Zgłoszenia
Konkursowego.
4. Kryteria wyboru mogą różnić się w zależności od rodzaju Zadania Konkursowego, ale
wszystkie podlegają kryteriom wyboru opisanych w punkcie powyżej.

5. Zwycięzcy nagród zostaną wskazani w formie listy opublikowanej na profilu marki Dr
Pepper w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/DrPepperPL oraz
w
kanałach
streamerów
zrzeszonych
w
grupe
Almost
F4mous
(https://www.twitch.tv/team/almostf4mouspl).
6. Każdy zwycięzca zostanie dodatkowo poinformowany o wygranej poprzez wiadomość email lub wiadomość prywatną w serwisie Facebook lub serwisie Twitch lub serwisie
Discord wysłaną przez Organizatora Wykonawczego na podany przez Uczestnika w
zgłoszeniu konkursowym adres e-mail lub adres konta w serwisie Twitch lub na adres
konta w serwisie Discord w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia i opublikowania listy
zwycięzców przez komisję konkursową.
7. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty wysłania
wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 powyżej, przesłać wiadomość zwrotną
zawierającą swoje dane adresowe (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń) oraz dane
identyfikacji podatkowej (nazwa i adres urzędu skarbowego) w celu zweryfikowania
poprawności i zgodności z regulaminem zgłoszenia konkursowego oraz w celu
przygotowania wydania nagrody.
8. W przypadku niespełnienia przez zwycięzcę warunków przyznania i wydania nagrody, w
tym nieprzesłania przez zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w pkt 7 powyżej,
Organizator Wykonawczy zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejnego
zwycięzcę spośród pozostałych nadesłanych zgłoszeń spełniających warunki opisane w
pkt 2.2.
9. Podczas odbioru nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do podpisania protokołu
przekazania nagrody – jest to warunek przekazania nagrody. W przypadku odmowy
podpisania protokołu przekazania nagrody, nagroda nie zostanie wydana i przepada, tj. nie
jest przyznawana innemu Uczestnikowi.
10. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2016r. poz 2032 z późniejszymi zmianami). Organizator ufunduje dodatkową
nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody, a następnie z ogólnej wartości
przyznanej w Konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
podatek od wygranej nagrody na poczet podatku, przez co dodatkowa nagroda pieniężna
nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Zwycięzca nie ma prawa
do wypłaty dodatkowej nagrody w formie pieniężnej. Wartość nagrody oraz wysokość
zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów
podatkowych. Poprzez odebranie nagrody, zwycięzca wyraża zgodę na pobranie
dodatkowej nagrody pieniężnej poprzez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę
podatku dochodowego od nagród.
11. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na inny towar lub usługę, jak również
wydania równowartości nagrody w gotówce. Niemożliwe jest także przeniesienie prawa do
nagrody na rzecz osób trzecich. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części nagrody,
zrzeczenie się części nagrody oznacza zrzeczenie się całości nagrody.

5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie
pisemnej za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres
korespondencyjny biura Organizatora Wykonawczego BNG AMSTERDAM B.V. ul.
Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa.
2. Reklamacje można składać do 10 dni roboczych od zakończeniu danego Etapu Konkursu.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Wykonawczego działającego na zlecenie
Organizatora.
4. Każda reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i adres Uczestnika, dodatkowo Uczestnik może podać również
numer telefonu kontaktowego;
b. dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji do
Organizatora Wykonawczego. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej
przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla
pocztowego).
6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z Konkursem tj. dokonania
zgłoszenia oraz złożenia reklamacji przez Uczestników jest Organizator. Organizator
Wykonawczy działa w charakterze podmiotu przetwarzającego dane, które zostały mu
powierzone przez Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych
2. Administrator danych osobowych przekazanych w związku z Konkursem (dalej
„Administrator”) informuje, że:
a. dane osobowe uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych
osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem RODO;
b. dane osobowe przetwarzane są w celach:
i. związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności
przyznaniem Nagrody oraz rozpoznaniem złożonej reklamacji (podstawa
prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora oraz zgoda uczestnika
– art. 6 ust. 1 lit. C oraz lit. A RODO). Poprzez uczestnictwo w Konkursie
uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych;

ii. ustalenie i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
c. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Uczestnikowi
w dowolnym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W
przypadku chęci wycofania udzielonej zgody, Uczestnik powinien przesłać
stosowne oświadczenie na adres gdpr.info@suntory.com.
d. Uczestnik ma prawo:
i. żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jego danych
osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
uczestnika
ii. sprostować dane osobowe jego dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację
o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich
niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
iii. żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania;
iv. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać
zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania;
v. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach Administratora;
vi. przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe, które dostarczyła do Administratora, jeżeli ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych
danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą
administratorowi.
vii. cofnięcia wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem
e. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że
jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem
przepisów. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; fax: 22 531
03-01; infolinia 606-950-000)
f. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym
podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności Organizatorowi
Wykonawczemu; dodatkowo również operatorom pocztowym/przewoźnikom, a
także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych prawnie i
księgowo,

g. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu,
rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w
Konkursie, tj. trzy lata od daty zakończenia Konkursu;,
h. dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
i. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
8. Prawa autorskie
1. Przesłanie Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie ust. 2.2 Regulaminu oznacza udzielenie
Organizatorowi i Organizatorowi Wykonawczemu (każde odniesienie do Organizatora w
niniejszym rozdziale oznacza również odniesienie do Organizatora Wykonawczego)
licencji wyłącznej na korzystanie z Odpowiedzi w okresie trwania Konkursu oraz na 12
miesięcy po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania techniką
kserograficzną, cyfrową lub drukarską,
b) w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet,
również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości
egzemplarzy, udzielania licencji lub sublicencji na warunkach dowolnie wybranych
przez Organizatora, a także zezwalania przez Organizatora na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego,
c) w zakresie korzystania z utworu lub jego kopii w pełnym zakresie związanym z
przedmiotem prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej,
d) w zakresie utrwalania w postaci fotokopii, kserokopii, zapisu cyfrowego lub
jakąkolwiek inną techniką, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie; dowolnej ilości egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz
wprowadzania do pamięci komputerów i używania w sieciach informatycznych,
e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiejkolwiek innej zmiany
utworu,
f) korzystania z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem.
2. Z chwilą odebrania nagrody, Zwycięzca przenosi na Organizatora wszelkie autorskie
prawa majątkowe do Odpowiedzi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania techniką
kserograficzną, cyfrową lub drukarską,
b) w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet,
również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości
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egzemplarzy, dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych, udzielania
licencji lub sublicencji na warunkach dowolnie wybranych przez Organizatora, a
także zezwalania przez Organizatora na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego,
c) w zakresie korzystania z utworu lub jego kopii w pełnym zakresie związanym z
przedmiotem prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej,
d) w zakresie utrwalania w postaci fotokopii, kserokopii, zapisu cyfrowego lub
jakąkolwiek inną techniką, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie; dowolnej ilości egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz
wprowadzania do pamięci komputerów i używania w sieciach informatycznych,
e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiejkolwiek innej zmiany
utworu,
f) korzystania z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem.
Mając na uwadze fakt, iż częścią Odpowiedzi może być zdjęcie lub nagranie video, w
przypadku utrwalenia na zdjęciu wizerunku, Uczestnik będący zwycięzcą nagrody, wyraża
zgodę, w okresie trwania Konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, bez
ograniczeń terytorialnych, na wykorzystywanie przez Organizatora i rozpowszechnianie
wizerunku Uczestnika, w tym także bez oznaczania jego wizerunku imieniem i nazwiskiem,
poprzez wykorzystanie go w celach, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i
marketingowych Organizatora, wraz z prawem przekazania praw do powstałego materiału
oraz udzielenie dalszych zgód do korzystania z wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą
innemu podmiotowi, na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 i 2 powyżej.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza powszechnie
obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności
przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik
oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do
Odpowiedzi.
Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi przez
Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do
nagrodzonych Odpowiedzi. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych
Odpowiedzi stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Uczestnik niniejszym
wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i
podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi.
Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do
Odpowiedzi, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania Odpowiedzi.
Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do Odpowiedzi, są
uprawnione do korzystania z Odpowiedzi w sposób anonimowy - bez konieczności
każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem Odpowiedzi.
Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do
wykonywania osobistych praw autorskich do Odpowiedzi i zobowiązuje się nie wykonywać
względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do
Odpowiedzi.
Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której
organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika
w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać
uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

9. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do Odpowiedzi Uczestnikowi nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem
Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

9. Postanowienia Końcowe
1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjne i reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien
zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu oznacza jednoczesną
akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
3. Regulamin Konkursu jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej
https://drpepper.pl oraz w biurze Organizatora Wykonawczego.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres kontakt@drpepper.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku
zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Organizatora lub Organizatora wykonawczego.
7. Organizator i Organizator wykonawczy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile
nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie.
W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną
zamieszczone na Stronie Konkursowej w taki sposób, aby każdy Uczestnik miał do niego
dostęp.
8. Organizator i Organizator wykonawczy zastrzegają, iż w przypadku niewystarczającej
liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Odpowiedzi wskaże, iż nie spełniają one
określonych w Regulaminie kryteriów, nagrody nie zostaną przyznane w całości albo w
części.

