REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ:
„Vegeta. Apetyt na kasę”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Vegeta. Apetyt na
kasę” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa Graf Sp. z o.o., z siedzibą przy Szosie Bydgoskiej
50, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000131498, NIP 8790017417,
REGON 870234320 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród w konkursie jest „Podravka Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, KRS 0000098112, NIP 598-144-99-07, REGON 210944514.
4. Przedmiotem konkursu jest kreatywne, twórcze wymyślenie własnej nazwy dla prezentowanej na
stronie www.apetynakase.pl potrawy w danym okresie konkursu, (zwane dalej: zadaniem
konkursowym). W każdym okresie konkursu będzie prezentowana inna potrawa. Daty okresów
konkursu są określone w §3 pkt. 4.b.
5. W promocji biorą udział wszystkie produkty Vegeta wskazane w spisie produktów promocyjnych
Vegeta stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. (inaczej: Produkty Promocyjne
Vegeta). Produkt biorący udział w konkursie nie musi być oznaczony stickerem promocyjnym.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zwana dalej
„Uczestnikiem”.
7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach, w których
dostępne są Promocyjne Produkty Vegeta. Spis Produktów Promocyjnych Vegeta stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń w Konkursie od dnia 15.10.2021 roku do dnia 18.02.2022 roku.
9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakup w okresie od dnia 15.10.2021 roku, do dnia
18.02.2022 roku co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego Vegeta. Zakup powinien
być uwidoczniony na dowodzie zakupu. Zakup Promocyjnych Produktów Vegeta przed lub po ww.
terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
10.Uczestnikowi powinny przysługiwać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego na
potrzeby Konkursu dzieła w postaci zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z . ze
zm.) – i dokonując zgłoszenia oświadcza i zapewnia, że jego prawa do wykonanego zadania
konkursowego nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone czasowo, ilościowo i terytorialnie,
a żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi uzasadnionymi
roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, a jeśli takie roszczenia się pojawią zobowiązuje
zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia
roszczeń osób trzecich.
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11.Laureaci Konkursu przekażą nieodpłatnie „Podravka Polska” sp. z o.o. całość majątkowych praw
autorskich do dzieła stanowiącego rozwiązanie zadania konkursowego na wszystkich wskazanych
poniżej polach eksploatacji. „Podravka Polska” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania prac
osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji na następujących polach
eksploatacji” do wyłącznego używania i wykorzystania treści rozwiązania konkursowego we
wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej; utrwalania i zwielokrotniania treści
rozwiązania konkursowego wszelkimi technikami graficznymi; zwielokrotniania poprzez
dokonywanie zapisu treści rozwiązania konkursowego na nośnikach elektronicznych; publicznego
wystawiania i wyświetlania treści rozwiązania konkursowego na wszelkich imprezach otwartych i
zamkniętych; wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem treści zadania
konkursowego; wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia treści zadania konkursowego
w Internecie. W celu przeniesienia praw autorskich, o których mowa powyżej, jeżeli będzie taka
potrzeba, Organizator w imieniu „Podravka Polska” sp. z o.o. zawrze z Laureatem pisemną umowę
na wyżej wymienionych warunkach. Organizator bierze na siebie odpowiedzialność za zawarcie
niniejszej dodatkowej Umowy i za jej skutki prawne. W przypadku odmowy zawarcia przedmiotowej
umowy, Laureat traci prawo do nagrody.
12.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, „Podravka Polska” sp. z o.o.,
a także osoby współpracujące z ww. firmami na podstawie umów cywilno-prawnych, oraz
członkowie najbliższej rodziny tych pracowników i współpracowników. Członkami najbliższej
rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym
pożyciu z pracownikiem i współpracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo takich
pracowników i współpracowników.
§2
WARUNKI I PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia 15.10.2021 roku do godz.
23:59:59 dnia 18.02.2022 roku:
a) dokonać zakupu co najmniej jednego produktu spośród Promocyjnych Produktów Vegeta,
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym, twórczym wymyśleniu własnej nazwy
dla prezentowanej w danym okresie na stronie www.apetytnakase.pl potrawy, przy czym
powyższa nazwa nie może przekraczać 160 znaków wraz ze spacjami i znakami
interpunkcyjnymi,
c) przesłać wykonane zadanie konkursowe, poprzez użycie formularza znajdującego się na stronie
www.apetytnakase.pl.
2. W jednym zgłoszeniu poprzez formularz www. można przesłać tylko jedno rozwiązanie zadania
konkursowego (jedną propozycję nazwy potrawy)
3. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu lub dowodów zakupu Produktów
Promocyjnych Vegeta (paragon fiskalny, faktura VAT) wystawiony przez sklep, w celu potwierdzenia
uprawnień do ewentualnej nagrody, z tym zastrzeżeniem, że data i godzina na dowodzie lub
dowodach zakupu nie może być późniejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie.
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4. Przyjęcie zgłoszenia do systemu następuje po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia wyłącznie
poprzez stronę www.apetytnakase.pl, gdzie w następstwie zgłoszenia - po prawidłowym zgłoszeniu
pojawi się komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do udziału w konkursie.
5. Nabycie jednego Produktu Promocyjnego Vegeta upoważnia do dokonania jednego zgłoszenia
konkursowego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia za
pomocą formularza na stronie www.apetytnakase.pl dowolną ilość razy - pod warunkiem, że ilość
dokonanych zgłoszeń konkursowych odpowiada właściwej wymaganej wielokrotności zakupionych
Produktów Promocyjnych Vegeta oraz, że jest potwierdzony posiadaną taką samą wielokrotnością
dowodów zakupu (paragonów lub faktur) na których widnieje Produkt Promocyjny Vegeta. Zakup
kilku Produktów Promocyjnych Vegeta na jednym dowodzie zakupu uprawnia wyłącznie do
dokonania jednego zgłoszenia konkursowego. Oznacza to, że ilość zgłoszeń nie może przekraczać
ilości dowodów zakupów posiadanych przez Uczestnika, na których uwidoczniono zakup Produktów
Promocyjnych Vegeta.
6. W Konkursie nie będą uwzględniane:
a)

zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w ust. 1, 2, 3, 4, lub 5 niniejszego
paragrafu,

b)

wysłane inaczej niż poprzez stronę www.apetytnakase.pl,

c)

niezawierające rozwiązania zadania konkursowego,

d)

zgłoszenia, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że
prowadzą one lub mają na celu ingerencję w mechanizm Aplikacji Konkursowej lub
zgłoszenia i działania mające na celu przełamanie zabezpieczeń Konkursu.

§3
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a)
1 nagroda główna (I stopnia) o wartości 50.000,00 zł, wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną o wartości 5.556,00 zł. Łączna wartość nagrody głównej wynosi 55.556,00 zł
(pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych),
b)
18 nagród (II stopnia) – nagrody tygodniowe - o wartości 3.000,00 zł każda, wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 333,00 zł każda. Łączna wartość nagród II
stopnia wynosi 59.994,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
cztery złote),
2. Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie to 115.550,00 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset
pięćdziesiąt złotych). Dodatkowe nagrody o łącznej wartości 11.550,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset
pięćdziesiąt złotych) przyznawane łącznie z nagrodami zostaną przeznaczone na zapłatę podatku
dochodowego od osób fizycznych od nagrody w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity, Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 , ze. zm.). Dodatkowe
nagrody pieniężne zostaną potrącone przez Organizatora Konkursu przy ich wydaniu i przeznaczone
na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Wszystkie dokonane poprzez stronę www. prawidłowe zgłoszenia wezmą udział w Konkursie
polegającym na kreatywnym, twórczym wymyśleniu własnej nazwy dla prezentowanej na stronie
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www.apetytnakase.pl potrawy. Oceny i wyboru najbardziej kreatywnych prac konkursowych
dokona Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), której zadaniem będzie min. wyłonienie
Laureatów Konkursu. W skład Komisji wchodzi jeden przedstawiciel Organizatora przez niego
powołany i przedstawiciel „Podravka Polska” sp. z o.o..
4. Komisja dokona wyboru najlepszego, najbardziej kreatywnego zdaniem osób oceniających
rozwiązania zadania konkursowego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie
podczas posiedzeń Komisji pomiędzy 29.10.2021, a 14.03.2022, spośród wszystkich zgłoszeń
dokonanych zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu, w terminie od 15.10.2021 roku do 18.02.2022 roku.
Komisja będzie przydzielać nagrody zgodnie z następującym harmonogramem:
a) Nagroda I stopnia - główna (1 szt.) – zostanie przydzielona w czasie posiedzenia komisji w dn.
28.02.2021 roku,
b) Nagrody II stopnia (tygodniowe)– zostaną przyznane w ilości po 1 szt. za każdy tydzień
minionego okresu trwania Konkursu w czasie posiedzeń:
w dn. 29.10.2021 za okres 15.10.2021-21.10.2021 (okres 1 – potrawa 1),
w dn. 5.11.2021 za okres 22.10.2021-28.10.2021 (okres 2 – potrawa 2),
w dn. 15.11.2021 za okres 29.10.2021-4.11.2021 (okres 3 – potrawa 3),
w dn. 19.11.2021 za okres 5.11.2021-11.11.2021 (okres 4 – potrawa 4),
w dn. 26.11.2021 za okres 12.11.2021-18.11.2021 (okres 5 – potrawa 5),
w dn. 3.12.2021 za okres 19.11.2021-25.11.2021 (okres 6 – potrawa 6),
w dn. 10.12.2021 za okres 26.11.2021-2.12.2021 (okres 7 – potrawa 7),
w dn. 17.12.2021 za okres 3.12.2021-9.12.2021 (okres 8 – potrawa 8),
w dn. 21.12.2021 za okres 10.12.2021-16.12.2021 (okres 9 – potrawa 9),
w dn. 30.12.2021 za okres 17.12.2021-23.12.2021 (okres 10 – potrawa 10),
w dn. 10.01.2022 za okres 24.12.2021-30.12.2021 (okres 11 – potraw 11),
w dn. 14.01.2022 za okres 31.12.2021-6.01.2022 (okres 12 – potrawa 12),
w dn. 21.01.2022 za okres 7.01.2022-13.01.2022 (okres 13 – potrawa 13),
w dn. 28.01.2022 za okres 14.01.2022-20.01.2022 (okres 14 – potrawa 14),
w dn. 4.02.2022 za okres 21.01.2022-27.01.2022 (okres 15 – potrawa 15),
w dn. 11.02.2022 za okres 28.01.2022-3.02.2022 (okres 16 – potrawa 16),
w dn. 18.02.2022 za okres 4.02.2022-10.02.2022 (okres 17 – potrawa 17),
w dn. 28.02.2022 za okres 11.02.2022-18.02.2022 (okres 18 – potrawa 18).
Łącznie zostanie przyznanych 18 nagród tygodniowych (II stopnia).
c) Przy czym Komisja przyznając nagrody podczas posiedzeń będzie kierowała się następującymi
zasadami:
- nieprzydzielone nagrody za najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego z danego tygodnia – jeśli
zdaniem Komisji nie będzie prac, które można nagrodzić, przechodzą na tydzień następny,
- w czasie ostatniego posiedzenia w dn. 28.02.2022 Komisja przyzna najpierw nagrodę II stopnia za
ostatni tydzień (okresu) Konkursu, a następnie nagrodę I stopnia (za cały czas trwania Konkursu,
spośród wszystkich regulaminowych zgłoszeń).
d) Jeden Uczestnik może w ramach Konkursu otrzymać dowolną ilość nagród poszczególnych
stopni (I, II).
e) Daty wyżej wymienionych posiedzeń Komisji mogą ulec zmianie, jednakże ostatnie posiedzenie
nie może odbyć się później niż 14.03.2022 r.
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5. W ocenie wykonanego zadania konkursowego przez Uczestników Komisja będzie stosowała
następujące kryteria:
a)

kreatywność i twórczość wykonania zadania konkursowego,

b)

wartości promocyjne produktów Vegeta zawarte w wykonaniu zadania konkursowego.

6. Do zadań Komisji należy:
a) zapewnienie pełnoprawnego uczestnictwa w Konkursie i w ocenie prac wszystkim
prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom – autorom zadania konkursowego,
b) rozstrzygnięcie konkursu (ocena prac i nagrodzenie rozwiązań zadania
konkursowego przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności,
c) przygotowanie i podpisanie listy Uczestników – Laureatów konkursu, którzy
otrzymali prawo do nagrody oraz listy rezerwowej,
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
7. Wyłanianie Laureatów Konkursu i weryfikacja ich praw do nagrody będzie prowadzona w
następujący sposób:
a. W ciągu 7 dni od daty posiedzenia Komisji Organizator, według własnego wyboru
sposobu komunikacji, skontaktuje się z Laureatami - telefon lub SMS na numer abonenta,
który Uczestnicy podali podczas zgłoszenia udziału w Konkursie na stronie
www.apetytmakase.pl lub na e-mail, który został podany podczas zgłoszenia do udziału
w konkursie na tejże stronie.
b. Uczestnik w rozmowie telefonicznej, e-mailem lub SMS-em zostanie powiadomiony o
dotyczącym go wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie
oraz podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody
(imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem
pocztowym i miejscowością wraz z numerem konta bankowego). Uczestnik będzie mógł
podać ww. dane poprzez wskazaną przez Organizatora internetową stronę www.
c. Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginału dowodu zakupu
Promocyjnych Produktów Vegeta (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu weryfikacji
zgłoszenia w Konkursie. Organizator może przedstawić takie żądanie podczas rozmowy
telefonicznej, e-mailem lub SMS-em w czasie kontaktowania się z Uczestnikiem, W takim
przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty na adres: Agencja
Reklamowa Graf Sp. z o.o., Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń lub przesłać ich czytelny i
wyraźny skan lub zdjęcie na adres: e-mail podany przez Organizatora w osobnej
korespondencji, lub przesłać je poprzez wskazaną przez Organizatora internetową stronę
www. w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora.
d. W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia
telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie
się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty
głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza
zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Jeśli próby połączenia telefonicznego się nie
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powiodą, Organizator nie ma obowiązku podejmowania prób nawiązania kontaktu z
Laureatem w inny sposób, a Uczestnik traci prawo do nagrody. W przypadku kontaktu
SMS lub e-mail Organizator podejmie trzy próby przesłania informacji do Uczestnika przy
czym każda próba przesłania musi nastąpić w inny dzień roboczy. Przez nieudaną próbę
połączenia SMS lub e-mail z Uczestnikiem rozumie się: nieodpowiedzenie przez
Uczestnika na kontakt SMS lub e-mail w czasie 24 godzin w okresie pomiędzy wysłaniem
pierwszej informacji i upłynięciem 24 godzin od wysłania ostatniej, trzeciej informacji.
Jeśli próby połączenia SMS oraz e-mail się nie powiodą, Organizator nie ma obowiązku
podejmowania prób nawiązania kontaktu z Laureatem w inny sposób, a Uczestnik traci
prawo do nagrody.
e. W przypadku, gdy wybrany przez Komisję Laureat Konkursu nie przekaże informacji i nie
spełni warunków określonych w ust. 7 b, c lub d niniejszego paragrafu – nastąpi wówczas
procedura wyłonienia Laureata i weryfikacja prawa do nagrody Uczestnika znajdującego
się na liście rezerwowej (wg kolejności zajmowanych miejsc). Uczestnik ten zostanie
powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą SMS lub telefonicznie lub e-mail w
ciągu 3 dni liczonych od:
i. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio
weryfikowanym Uczestnikiem, lub
ii. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka z dowodem zakupu i
danymi poprzednio weryfikowanego Uczestnika.
f. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała zgodnie z procedurą
określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub
zakończenia listy rezerwowej lub zakończenia terminu weryfikacji, który mija wraz z
dniem 28.03.2022 roku.
8. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych
przesłanek:
a. nie dopełni w terminie chociażby jednego z warunków określonych w Regulaminie;
b. nie prześle stosownego dowodu zakupu na żądanie Organizatora;
c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody;
d. przesłany dowód zakupu będzie nieczytelny, podrobiony lub uszkodzony w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie;
e. przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data przesłania zgłoszenia przez
Uczestnika; względnie dowód zakupu będzie miał datę wcześniejszą niż data rozpoczęcia
Konkursu;
f. przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż Produkt Promocyjny
Vegeta lub suma dokonanych zgłoszeń w Konkursie będzie niższa niż suma
wielokrotności dokonanych zakupów dwóch Produktów Promocyjnych Vegeta
uwidocznionych na dowodach zakupu.
g. gdy nagroda przesłana przelewem na nr konta podany zgodnie z trybem określonym w
§3 ust. 7 b nie zostanie odebrana przez Uczestnika i zostanie zwrócona przez operatora
usług bankowych.
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9. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać
się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
10. Uczestnicy Konkursu nie mają prawa do żądania zamiany nagrody na nagrodę innego rodzaju,
ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
§4
WYDANIE NAGRÓD
1. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.apetytnakase.pl, po zakończeniu
procedury weryfikacyjnej, do dn. 7.04.2022.
2. Nagrody będą wysłane na numery kont podane przez Laureatów najpóźniej do dnia 7.04.2022 roku
§5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej
przesłane na adres: Agencja Reklamowa Graf Sp. z o.o., Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń.
Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, wskazanie
przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni liczonych od dnia ich doręczenia. Uczestnikowi
przysługuje również prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
§6
DANE OSOBOWE
1. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie zgodne z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
danych osobowych (RODO), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Podravka Polska sp. z o.o.. z siedzibą w
Warszawie, ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa. Administrator danych osobowych powierzył
Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych. Z Klauzulą informacyjną RODO / Ochrony Danych Osobowych
Administratora można zapoznać się pod adresem: www.podravka.pl/info/rodo-ochrona-danychosobowych/
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się ̨ skontaktować pod adresem:
iod@rodo.pl
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru
nagrody, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane w celach: (i) udziału w Konkursie,
w tym ustalenia prawa do nagrody (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) wydania Nagrody – dane Zwycięzcy będą przetwarzane w celu dokonywania
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rozliczeń księgowo-podatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), oraz (iii) marketingu własnych produktów (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iv) ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa
prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a także do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. Ponadto dane
Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa rachunkowoksięgowego w zakresie realizowania sprawozdawczości finansowej.
7. Dane osobowe w stosownych przypadkach będą przekazywane do przetwarzania podmiotom
zaangażowanym w proces przeprowadzenia Konkursu, w szczególności Organizatorowi, a także:
operatorom bramki sms, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla
systemów informatycznych, w których gromadzone będą dane osobowe Uczestników Konkursu,
podmiotom realizującym wykonanie nagrody - operatorom pocztowym/przewoźnikom/kurierom, a
także podmiotom obsługującym Organizatora i administratora prawnie i księgowo.
8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia na zasadach określonych
w RODO. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Każda osoba ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Komunikację w zakresie realizacji praw Uczestnik Konkursu może złożyć w formie pisemnej na adres
siedziby Organizatora, tj. Agencja Reklamowa Graf Sp. z o.o., z siedzibą przy Szosie Bydgoskiej 50, 87100 Toruń lub na adres e- mail: graf@graf.torun.pl lub także na adres e-mail: iod@rodo.pl
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przystępując do Konkursu i zgłaszając swój udział wyraża zgodę na zasady i warunki
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.apetytnakase.pl oraz w siedzibie Organizatora.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pod nazwą: „Vegeta. Apetyt na kasę”.
Spis produktów promocyjnych Vegeta biorących udział w konkursie:
KOD EAN
5904353039012
5904353039029
5904353039340
3850104047589
5904353039043
5904353039050
3850104249600
5907573335605
3850104257933
3850104248832
3850104266973
3856020216740
3856020216955
3856020216986
3856020217013
3856020217044
3856020217105
3856020217136
3856020217167
3856020217198
3856020217259
3856020217587
3856020217280
3856020218911
3856020218942
3856020218973
3856020219000
3856020219031
3856020208516
3856020208547
3856020208578
3850104279331
3850104279324
3856020217228
3856020217310
3856020217075
3856020214876
3850104200014
3856020214906
3856020233419

NAZWA
Vegeta 75g
Vegeta 125g
Vegeta 200g
Vegeta 250g
Vegeta 500g
Vegeta 1kg
Vegeta 400g
Vegeta 3kg
Vegeta Natur 75g
Vegeta Natur 150g
Vegeta Natur 300g
Vegeta Natur do ziemniaków z ziołami 20g
Vegeta Natur do sałatek i dipów 20g
Vegeta Natur do pomidorów i mozzarelli 20g
Vegeta Natur do ryb i owoców morza 20g
Vegeta Natur do żeberek 20g
Vegeta Natur do greckiej sałatki 20g
Vegeta Natur do gulaszu 20g
Vegeta Natur do gyrosa 20g
Vegeta Natur do pikantnych skrzydełek kurczaka 20g
Vegeta Natur do złocistego kurczaka 20g
Vegeta Natur do pieczonej kaczki 20 g
Vegeta Natur do mięsa mielonego 15g
Vegeta pikantna z chili 60g
Vegeta z koperkiem 60g
Vegeta z czosnkiem 60g
Vegeta z curry 60g
Vegeta o smaku kurczaka 60g
Vegeta Natur kostka drobiowa 60g
Vegeta Natur kostka wołowa 60g
Vegeta Natur bulion warzywny 60g
Vegeta do mięs 75g
Vegeta do mięs 170g
Vegeta Natur do karkówki 20g
Vegeta Natur do grilla 15g
Vegeta Natur do grillowanych warzyw 20g
Vegeta Natur kostka drobiowa 120g
Vegeta Natur kostka wołowa 120g
Vegeta Natur bulion warzywny 120g
Vegeta 450g bez glutaminianu sodu
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3856020233389
3856020235109
3856020240448
3856020240479
3856020240325
3856020240356
3856020240264
3856020240295
3856020247614
3856020247584
3856020247553
3856020247676
3856020246716
3856020246747
3856020246839
3856020246778
3856020246808
3856020246860
3856020249786
3856020249816
3856020220181
3856020220099
3856020221942
3856020229320
3856020245337
3856020226640
3856020249649
5901315052850
5907573334172
5907573334882
5901315050955
5904353039333
3850104253041
3850104272875
5907573336800
5907573334936
5907573335315
5901315054878
3856020232979
3856020230067
3856020230098
3856020247942
3856020247973
3856020247164

Vegeta 180g bez glutaminianu sodu
Vegeta Przyprawa w płynie 204 g
Vegeta Natur do frytek i chipsów 20g
Vegeta Natur do dań z fasoli 20g
Vegeta Natur do bigosu i dań z kapusty 20g
Vegeta Natur do flaków 20g
Vegeta Natur do indyka i dań z drobiu 15g
Vegeta Natur do duszonego mięsa i pieczeni 15g
Piramidka Smaku Vegeta Natur do rosołu 30g
Piramidka Smaku Vegeta Natur do zupy pomidorowej 30g
Piramidka Smaku Vegeta Natur do zupy jarzynowej 30g
Piramidka Smaku Vegeta Natur do barszczu czerwonego 30g
Vegeta Natur Fix wegańskie lub mięsne spaghetti bolognese 45g
Vegeta Natur Fix wegańskie lub mięsne klopsiki w sosie pomidorowym 45g
Vegeta Natur Fix wegański lub mięsny gulasz 60g
Vegeta Natur Fix wegańskia lub mięsna lasagne 60g
Vegeta Natur Fix wegańskie lub mięsne burgery 40g
Vegeta Natur Fix wegańska lub z mięsem nadziewana papryka 45g
Vegeta Natur do sałatek i dipów 55g
Vegeta Natur do pomidorów i mozzarelli 50g
Vegeta Natur do ziemniaków 50g
Vegeta Natur do złocistego kurczaka 60g
Vegeta Natur 70g
Vegeta Uniwersalna 100g
Vegeta BIO 120g
Vegeta 1 kg Czerwona
Vegeta Natur 350g
Vegeta 350 g
Vegeta 75g x 5
Vegeta 200g x 4
Vegeta Natur 150g x 3
Vegeta 5kg
Vegeta Natur 3kg
Vegeta 600g
Vegeta 75g + 20% gratis
Vegeta 200g + 20% gratis
Vegeta 500g +20% gratis
Vegeta 500g + puszka gratis
Vegeta 1 kg + 10% gratis
Vegeta Natur 2x150g+puszka
Vegeta Natur 300g+puszka
Vegeta Natur Kostka drobiowa 6+2 gratis
Vegeta Natur Bulion warzywny 6+2 gratis
Vegeta Natur 150g +15% Gratis
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