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Regulamin Plebiscytu „Plebiscyt Zozole 2022” 
 
1. Postanowienia ogólne. 
 
1.  Organizatorem plebiscytu „Plebiscyt Zozole 2022” (dalej: plebiscyt) jest Robert Wojkowski 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl, zwana dalej 
„organizatorem”, działający na zlecenie Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, właściciela 
marki Zozole, fundatora nagrody w plebiscycie. 

2. Zasady przeprowadzenia niniejszego plebiscytu określa regulamin plebiscytu „Plebiscyt 
Zozole 2022” (dalej: regulamin). Regulamin plebiscytu jest jawny i powszechnie dostępny. 
Pełna treść regulaminu dostępna jest w biurze organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, a także na stronie internetowej działającej pod 
adresem: www.promocjazozole.pl.  

3. Plebiscyt prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem 
www.promocjazozole.pl w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2022 r. do godz. 
23:59:59 dnia 30.06.2022 r. Poza ww. okresem zgłoszenia / głosy do plebiscytu nie będą 
przyjmowane, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenia kandydatów do plebiscytu (zgodnie  
z pkt. 3.1 regulaminu) będą odbywały się od godz. 00:00:00 dnia 01.03.2022 r. do 
godz. 23:59:59 dnia 30.06.2022 r. 

4.  W celu wzięcia udziału w plebiscycie i zagłosowania na podmiot określony w pkt. 1.7 
regulaminu, który ma otrzymać prawo do nagrody w plebiscycie, należy dokonać zakupu 
promocyjnego.  
Zakupem promocyjnym w rozumieniu regulaminu jest każdy jednorazowy zakup za 
minimum 1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100) dowolnego produktu / dowolnych 
produktów marki ZOZOLE w torebce lub na wagę. 

 Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. w okresie od godz. 
00:00:00 dnia 01.04.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2022 r. i musi być 
udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. 

 W przypadku zakupu promocyjnego dokonanego w sklepie internetowym warunkiem 
udziału w plebiscycie jest dokonanie zakupu oraz zrealizowanie dostawy w okresie trwania 
sprzedaży promocyjnej, tj. najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. (jest to ostatni dzień 
przyjmowania zgłoszeń do plebiscytu). 
Produkty marki Zozole mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed 
rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup 
poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w plebiscycie. 
Produkty marki ZOZOLE pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu 
przez firmę Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie. 

5.  Sklepem promocyjnym w rozumieniu regulaminu jest dowolny sklep / punkt sprzedaży na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. Do 
udziału w plebiscycie uprawniają zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach 
internetowych, w sklepach tzw. handlu nowoczesnego (np. hipermarkety, supermarkety, 
dyskonta, itp.) oraz w sklepach tzw. handlu tradycyjnego, czyli zakupy promocyjne 
dokonane w dowolnych sklepach detalicznych niezależnie od rozmiaru i formatu.  

6. Stroną internetową plebiscytu w rozumieniu regulaminu jest przygotowana do potrzeb 
plebiscytu strona internetowa pod adresem: www.promocjazozole.pl, na której znajduje się 
specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji kandydatów oraz 
zgłoszeń uczestników do plebiscytu. 

7. Kandydatami w plebiscycie w rozumieniu regulaminu są szkoły na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych 
prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki, które zgłosiły się do niniejszego plebiscytu  

http://www.smolar.pl/
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w sposób wskazany w pkt. 3.1 regulaminu (zwane dalej „szkołą” lub „szkołami”) spośród 
następujących: 

− podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, 
integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi  
i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

− ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi  
i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, 
żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, 

− artystyczne. 
8. Dowodem zakupu w rozumieniu regulaminu jest oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej 

faktury VAT wystawionej na pełnoletnią osobę fizyczną (tj. uczestnika z pkt. 2.1 regulaminu) 
potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby plebiscytu 
musi być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny 
(którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. 
Dowodem zakupu na potrzeby plebiscytu nie jest w szczególności jego: 
- kserokopia, 
- kopia notarialnie poświadczona, 
- wtórnik, 
- odpis, 
- duplikat, 
-  skan. 
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego, uczestnikowi  
nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer 
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

9.  Udział w plebiscycie jest dobrowolny. Każda osoba uczestnicząca w plebiscycie przed 
przystąpieniem do niego (przed wzięciem udziału w głosowaniu online) powinna zapoznać 
się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do plebiscytu, zobowiązuje się do 
przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w plebiscycie. Oddanie głosu  
w plebiscycie oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu. 

 
2. Uczestnicy plebiscytu. 
 
1. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem postanowień z pkt. 

2.3 regulaminu, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu 
cywilnego, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest użytkownikiem sieci 
komórkowej GSM.  
Osoby niepełnoletnie od 13 roku życia lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych mogą brać udział w plebiscycie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego. 
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się 
posługuje na potrzeby plebiscytu. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych 
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę 
do wykluczenia takiego uczestnika z plebiscytu, z uwagi na nieuczciwe i naruszające 
postanowienia regulaminu działania uczestnika. 

2. W rozumieniu regulaminu uczestnikiem plebiscytu jest osoba, spełniająca warunki opisane  
w pkt. 2.1 regulaminu, która odda głos w plebiscycie za pośrednictwem strony internetowej 
plebiscytu. 
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3. W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy: Roberta Wojkowskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 
Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, Mieszko Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
Mieszko Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych  
w rozumieniu regulaminu plebiscytu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez 
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające  
w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę i teściów. 
 

3. Zasady Plebiscytu. 
 
1. Każda szkoła zgodnie z pkt. 1.7 regulaminu, która chce zostać kandydatem w plebiscycie  

(tj. podmiotem na który będą oddawanego głosy przez uczestników plebiscytu) musi: 

a) zapoznać się z postanowieniami regulaminu plebiscytu, 

b) na stronie internetowej plebiscytu w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.03.2022 r. do 

godz. 23:59:59 dnia 31.06.2022 r. zgłosić swoją kandydaturę przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji kandydata poprzez podanie następujących danych  

i oświadczeń: 

− nazwa szkoły, 

− adres szkoły, 

− numer telefonu komórkowego osoby upoważnionej do reprezentacji szkoły, 

− adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentacji szkoły, 

− zaznaczenie następujących oświadczeń przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
szkoły: 

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem plebiscytu „Plebiscyt Zozole 2022” wraz z zawartą 
w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję 
jego wszystkie postanowienia.”. 

2. Każda osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1 regulaminu, która chce wziąć udział  
w plebiscycie i zagłosować na kandydata musi: 
a) zapoznać się z postanowieniami regulaminu plebiscytu, 
b) dokonać zakupu promocyjnego w okresie od 00:00:00 dnia 01.04.2022 r. do godz. 

23:59:59 dnia 30.06.2022 r.; 
c) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego. Uczestnicy zobowiązani 

są do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w plebiscycie,  
co najmniej do dnia 07.10.2022 r. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika –  
w terminie wskazanym przez organizatora – okazania / przekazania tylu oryginałów 
dowodów dokonania zakupu promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik w całym 
plebiscycie – pod rygorem usunięcia wszystkich zgłoszeń uczestnika (tj. oddanych 
głosów); 

d) na stronie internetowej plebiscytu w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2022 r. do 
godz. 23:59:59 dnia 30.06.2022 r. zgłosić się do niniejszego plebiscytu i zagłosować 
poprzez: 

• podanie następujących obowiązkowych danych i oświadczeń: 

− numer telefonu komórkowego uczestnika, 

− adres e-mail uczestnika, 

− numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer 
paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty 
dokonania zakupu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu, 

− data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie 
paragonu, na linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu, 
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− NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą 
sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu, 

− województwo, w którym dokonano zakupu promocyjnego, 

− miasto, w którym został dokonany zakup promocyjny, 

− ulica sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu promocyjnego, 

− kod pocztowy sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu promocyjnego, 

− wskazanie (z rozwijanej listy) sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu 
promocyjnego, 

− zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika plebiscytu:  

 „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych. W przypadku, gdy nie ukończyłem/-am 18 lat, lecz ukończyłem/-am 13 lat 
i/lub posiadam ograniczoną zdolność do czynności prawnych – oświadczam 
jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”. 

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem plebiscytu „Plebiscyt Zozole 2022” wraz  
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”. 

• oddanie głosu przez uczestnika na jednego wskazanego przez siebie kandydata  
z listy kandydatów aktualnie zgłoszonych do plebiscytu. 

 

Uczestnik może zostać zobowiązany do dokonania prawidłowej weryfikacji poprzez 

stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest 

dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to np. 

konieczność zaznaczenia  pola kontrolnego (przycisku wyboru) lub wykonania zadania,  

w tym m. in. przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej plebiscytu lub 

zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków). 

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie 

danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po 

wysłaniu zgłoszenia – możliwości zmiany podanego przez uczestnika w formularzu 

zgłoszeniowym do plebiscytu: numeru dowodu zakupu, daty zakupu, numeru NIP sklepu 

promocyjnego, nazwy i adresu sklepu promocyjnego (ulicy, miejscowości i kodu 

pocztowego) oraz danych kandydata (podmiotu, na który oddano głos). Nie ma możliwości 

zamiany albo anulowania oddanego głosu. 

 
Po wysłaniu zgłoszenia uczestnikowi wyświetli się informacja o: 

− przyjęciu zgłoszenia (w ciągu 48 godzin od wysłania zgłoszenia przez uczestnika, po 
przeprowadzeniu weryfikacji każdego zgłoszenia przez organizatora pod względem jego 
zgodności z postanowieniami regulaminu, prawidłowo oddany głos zostanie dodany do bazy 
głosów na konkretnego kandydata), albo 

− aktualnej niemożności skutecznego oddania głosu przez określonego uczestnika, z uwagi na 
postanowienia wskazane w pkt. 3.4 regulaminu. 

 
3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4 regulaminu, każdy uczestnik plebiscytu może 

wielokrotnie zgłosić się do plebiscyty (tj. oddać głos na kandydata) pod warunkiem 
dokonania do każdego zgłoszenia odrębnego zakupu promocyjnego. Organizator ma prawo 
wezwać uczestnika, który wielokrotnie wysłał zgłoszenie do plebiscytu, do przesłania 
wszystkich zgłoszonych dowodów zakupów. W przypadku, jeżeli uczestnik nie będzie 
posiadał tych dowodów zakupów może zostać zdyskwalifikowany, a oddane przez niego 
głosy anulowane. Wielokrotne przesłanie zgłoszeń do plebiscytu na podstawie jednego 
oryginału dowodu zakupu promocyjnego, wysłanego przez tego samego uczestnika lub 
przez kilku uczestników nie będzie brane pod uwagę - będzie traktowane jako duplikat 
(uwzględnione zostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie). 
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4. Każdy uczestnik plebiscytu może oddać maksymalnie pięć głosów w plebiscycie na stronie 
internetowej: www.promocjazozole.pl w ciągu 24 godzin. Jeden uczestnik może głosować 
wyłącznie z jednego komputera / urządzenia mobilnego (tj. z jednego komputera / 
urządzenia mobilnego w ciągu 24 godzin nie można zagłosować więcej niż 5 razy). System 
głosujący organizatora będzie weryfikował możliwość oddania głosu, w tym również 
blokował możliwość oddania więcej niż trzech głosów przez jednego uczestnika w ciągu 24 
godzin. 

5. Głosowanie w plebiscycie (tj. oddanie głosu na kandydata wskazanego na stronie 
internetowej plebiscytu) jest bezpłatne, za wyjątkiem standardowych kosztów korzystania  
z internetu, które ponosi uczestnik zgodnie z indywidualną taryfą operatora, z której 
korzysta. Oddanie głosu w plebiscycie nie jest w żaden sposób nagradzane przez 
organizatora (tj. uczestnicy plebiscytu nie otrzymują żadnej nagrody/świadczenia, czy też 
wynagrodzenia za wysłanie zgłoszenia do plebiscytu i oddanie głosu). 

6. Uczestnik musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone  
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge lub Safari. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub 
urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność 
oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik. 

7. Uczestnik nie może z winy umyślnej doprowadzać do destabilizacji strony internetowej 
plebiscytu oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W plebiscycie  niedozwolone 
są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad 
plebiscytu, w tym m. in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego 
wysyłanie głosów czy poruszania się po stronie internetowej plebiscytu. Zabronione jest 
zwiększanie liczby głosów przez jakiekolwiek działania niezgodne z regulaminem, w tym 
przez wykorzystanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych 
urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych przez 
osoby fizyczne. W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez 
uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego 
punktu, organizator po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ma prawo wyłączyć 
uczestnika z plebiscytu, w tym również usunąć wszystkie jego głosy z plebiscytu (zarówno 
głosy oddane jak i głosy przyszłe). W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji  
w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na 
wynik plebiscytu lub przyznanie prawa do nagrody w plebiscycie, organizator może zgłosić 
ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania. 

8. Aktualna lista kandydatów w plebiscycie będzie zamieszczona na stronie internetowej 

plebiscytu, podczas trwania głosowania, będzie na bieżąco aktualizowana i sortowana 

malejąco wg liczby oddanych głosów, a pod każdym kandydatem będzie widoczna liczba 

oddanych głosów (z zastrzeżeniem postanowień z pkt. 3.2, pkt. 3.3 i pkt. 3.4 regulaminu). 

 
4. Rozstrzygnięcie plebiscytu. 
 
1. Organizator po zakończeniu głosowania (głosowanie trwa do godz. 23:59:59  

dnia 30.06.2022 r.) podliczy wszystkie prawidłowo oddane głosy w plebiscycie i wyłoni 
jednego laureata plebiscytu, tj. szkołę, która uzyskała największą liczbę prawidłowo 
oddanych głosów w plebiscycie. 

2. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w dniu 06.07.2022 r. do godz. 15:00 na stronie 
internetowej plebiscytu. 

3. Dodatkowo niezależnie od powyższej publikacji wyników, organizator niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu plebiscytu skontaktuje się z laureatem plebiscytu (tj. szkołą, która uzyskała 
największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w plebiscycie) i powiadomi o wygranej  
w plebiscycie oraz o dalszej procedurze związanej z wydaniem nagrody, w tym o treści 
oświadczeń i informacji niezbędnych do wydania nagrody. 
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5. Nagrody. 
 
1. Nagrodą w plebiscycie jest kwota 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

przekazana na rachunek bankowy laureata (tj. szkołę, na którą oddano najwięcej 
prawidłowo oddanych głosów) prowadzony przez bank mający siedzibę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Laureat plebiscytu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagroda 
nie podlega wymianie na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. 

3. Jeśli laureat odmówi przyjęcia nagrody, nagroda zostanie przekazana szkole, która 
otrzymała drugą największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w plebiscycie.  

4. Nagroda zostanie wydana laureatowi plebiscytu przez organizatora, po otrzymaniu 
wszelkich niezbędnych oświadczeń i informacji, w tym numeru rachunku bankowego do 
wykonania ww. przelewu, najpóźniej do dnia 09.09.2022 r. 

5. Nagroda nieodebrana przez laureata do dnia 09.09.2022 r. pozostaje w dyspozycji 
organizatora. 

6. Laureat plebiscytu zobowiązany jest dokonać ewentualnego rozliczenia należności 
publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody według właściwych dla niego 
zasad, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

 
6. Zasady postępowania reklamacyjnego. 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego plebiscytu kandydaci / uczestnicy mogą 

zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub 
poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia 
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 
23.09.2022 r. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę podmiotu), dokładny adres 
korespondencyjny, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłużej niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez 
organizatora, nie później jednak niż do dnia 07.10.2022 r. (o zachowaniu terminu decyduje 
data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje, złożone wyłącznie  
w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. O decyzji organizatora składający reklamację 
zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
7. Polityka przetwarzania danych osobowych 
 
1.  Administratorem danych osobowych jest organizator plebiscytu, tj. Robert Wojkowski 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. 

2. Administrator danych osobowych informuje, że: 
a) dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszego plebiscytu, w tym dane 

osobowe kandydata, osoby upoważnionej do reprezentacji kandydata i uczestnika 
plebiscytu pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są 
przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu 
związanym z organizacją przedmiotowego plebiscytu, tj. w celach związanych  
z przyjmowaniem zgłoszeń, ustalaniem wyników plebiscytu, przekazaniem nagrody, 
udzieleniem odpowiedzi na pytania uczestników dot. plebiscytu, rozpatrzeniem 
ewentualnych reklamacji dot. plebiscytu, obroną przed ewentualnymi roszczeniami, 
wykonaniem niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku  
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z organizacją plebiscytu oraz w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie 
z odrębnymi przepisami, 

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem kandydata / uczestnika do 
plebiscytu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 
Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału  
w plebiscycie, 

d) osobie, której dane osobowe zostały pozyskane w związku z organizacją niniejszego 
plebiscytu przysługuje: 

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,  
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych,  
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 
 oświadczenia o powyższym ww. osoba może złożyć w formie pisemnej na adres 

organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 
15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,  

e) osobie, której dane osobowe zostały pozyskane w związku z organizacją niniejszego 
plebiscytu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do 
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy kandydat / uczestnik uzna, że jego dane 
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, 

f) dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszego plebiscytu mogą być 
przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez 
niego obowiązków organizatora plebiscytu wynikających z niniejszego regulaminu oraz 
obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz 
wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www,  
w których gromadzone są dane osobowe ww. osób / podmiotów, podmiotom 
uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a 
także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo, 

g) dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszego plebiscytu będą 
przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń ww. osób, dane osobowe 
laureata mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Plebiscyt 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.). 

3. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z plebiscytem mogą 
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90 
93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie 
z taryfą operatora). 

ORGANIZATOR 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Plebiscytu „Plebiscyt Zozole 2022”. 
 
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer 
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego. 
 

 

 


