
REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ 

”6 URODZINY VIVO! PIŁA” 

 

 

§1 Organizator, miejsce i czas trwania 

 

1. Organizatorem akcji pro-sprzedażowej (dalej „Akcja”) jest Goodfellows Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie, ul. Żymirskiego 3/66, 04-045 Warszawa, zwana dalej 

Organizatorem. 

 

2. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Centrum Handlowym VIVO! 

Piła mieszczącym się przy ulicy 14-ego Lutego 26, 64-920 Piła. 

 

3. Akcja odbywa się w dniach od 16-17.10.2020 w godzinach otwarcia Centrum Handlowego. 

W akcji uczestniczą sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie VIVO! Piła, z 

wyłączeniem: kantorów, aptek, banków, stoisk z e-papierosami, zwane dalej „Placówkami 

handlowymi”. 

 

4. Stoisko promocyjne będzie czynne w godzinach od 10.00 do 21.00 w dniu 16.10.2020 oraz 

w godzinach od 10.00 do 16.00 w dniu 17.10. 2020 r. 

 

5. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych  

w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, będącą obywatelem 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu Promocyjnego w celu 

niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą i spełniająca warunki Regulaminu. 

 

6. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora, pracownicy 

Centrum  Handlowego  oraz  pomiotów  prowadzących  działalność  na  terenie  Centrum 

Handlowego (najemców, dzierżawców, itp.), a także osoby świadczące na rzecz w/w 

podmiotów stałą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie najbliższej 

rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, 

przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba 

współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

 

7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 

 

8. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa w Akcji rozstrzyga Organizator. 

 

9. Organizator powoła komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Akcji 

(dalej: Komisja). W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel 

Centrum Handlowego VIVO! Piła. 

 

§2 Definicje 

 

1. Produkt promocyjny zwany dalej „Produktem Promocyjnym” - towar (z wyłączeniem 

produktów alkoholowych w tym piwa bezalkoholowego, wyrobów z tytoniu, e-papierosów, 

pojemników  z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy 



z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, kart/doładowań telefonicznych typu pre-

paid, zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto, zakupu kart 

przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez VIVO! oraz sklepy i punkty 

usługowe znajdujące się na terenie VIVO!) lub usługa  (z wyłączeniem transakcji zapłaty za 

indywidualne rachunki typu: gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki dokonane 

w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty  za jakiekolwiek rachunki, wpłaty i 

wypłaty bankomatowe) zakupiony/a w Placówkach handlowych. 

 

2. Ostateczne nabycie zwane dalej „Ostatecznym nabyciem” - oznacza nabycie, w którym 

nabywca Produktu/ów Promocyjnego/ych dokonał już zapłaty całej ceny za nabyty 

Produkt Promocyjny (dotyczy również sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze sprzedaży 

na raty lub z rozłożeniem ceny sprzedaży w czasie), przy czym uczestnik Akcji nie może 

skorzystać z przyznanego mu przez sprzedawcę ewentualnego prawa do zwrotu towaru 

lub rezygnacji z usługi, inaczej niż w drodze reklamacji. 

 

3. Dowód zakupu zwany dalej „Dowodem Zakupu” - oryginał paragonu fiskalnego, faktura 

VAT, faktura VAT marża (wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej), rachunek – stanowiący dowód ostatecznego nabycia Produktu 

Promocyjnego. W przypadku biur podróży Dowodem Zakupu jest paragon z kasy fiskalnej, 

potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą lub dokument KP w 

przypadku płatności gotówką. 

 

4. Produkty objęte sprzedażą promocyjną. 

Sprzedażą promocyjną objęte są Produkty Promocyjne zakupione w Placówkach 

handlowych na terenie VIVO! Piła, z wyłączeniem punktów handlowych określonych w §1 

pkt 3 Regulaminu. 

 

§3 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest 

Goodfellows Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żymirskiego 3/66, 04-045 

Warszawa 

 

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL  

(w przypadku braku PESEL data urodzenia i obywatelstwo), nr telefonu. 

 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz dodatkowo 

przez czas trwania okresu reklamacyjnego, wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikom 

wzięcia udziału w Akcji, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia. 

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika.  

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących 

zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego jest niezbędność 

przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze 

określonego w art. 46 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. 

 



6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny 

do wzięcia udziału w Akcji i wydania nagrody.  

 

7. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich 

danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania  

i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie,  

co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z 

udziału w Akcji przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata.  

 

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych. Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego 

obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 

 

9. Dane osobowe Uczestników Akcji w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie 

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 119.1 oraz przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

 

§ 4 Zasady uczestnictwa w akcji 

 

1. Aby wziąć udział należy: 

 

a) w dniach 16 - 17.10.2020 r. (w godzinach otwarcia Centrum Handlowego VIVO! Piła, z 

zastrzeżeniem, iż w dniu 17.10.2020 r. nie później niż do godz. 16:00), dokonać zakupu 

Produktu/ów Promocyjnego/ych, na kwotę łączną z maksymalnie dwóch Dowodów Zakupu, 

nie mniejszą niż 150 złotych brutto 

b) przyjść w dniach 16-17.10 2020 r. w godzinach od 10.00 do 21.00 (w dniu 17.10.2020 r. nie 

później niż do godz. 16:00) na Stoisko Promocyjne 

i zarejestrować Dowód/Dowody Zakupu. Aby zarejestrować Dowód Zakupu należy 

przedstawić go Hostessie na Stoisku Promocyjnym, która sprawdzi, czy spełnia on warunki 

udziału w akcji. Jeżeli weryfikacja wypadnie pozytywnie, wprowadzi dane uczestnika i 

numer Dowodu/Dowodów Zakupu do bazy oraz opieczętuje dowód Zakupu. Hostessa po 

opieczętowaniu Dowodu/Dowodów Zakupu, oddaje je Klientowi.  

Opieczętowane Dowody Zakupu nie mogą ponownie wziąć udziału w Akcji.  

c) w przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu będą znajdowały się produkty/usługi wyłączone 

z Akcji, wówczas hostessa odliczy z Dowodu Zakupu kwotę, za jaką zostały zakupione te 

produkty/usługi). 

 

d) aby zarejestrować Dowód/Dowody Zakupu Klient dobrowolnie wypełnia Kartę konkursową, 

podając następujące dane: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania/adres i 

podpisuje stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z niniejszym regulaminem na potrzeby realizacji akcji. 

 

2. Każdy klient w czasie trwania Akcji może zarejestrować dowolną ilość Dowodów Zakupu z 

tym zastrzeżeniem, iż prawo do odbioru nagrody gwarantowanej wymienionej w pkt 4 

niniejszego paragrafu przysługuje tylko jeden raz w ciągu jednego dnia konkursowego. 



Jednocześnie każdorazowa rejestracja dwóch Dowodów Zakupu na sumę minimum 150 zł 

brutto uprawnia uczestnika do wzięcia udziału w konkursie pro-sprzedażowym opisanym w 

pkt 6, a) niniejszego paragrafu. . 

 

3. Kwoty z zarejestrowanych przez danego Klienta Dowodów Zakupu sumują się, tworząc 

sumę końcową. Suma końcowa jednorazowo zarejestrowanych Dowodów Zakupu musi 

być nie mniejsza niż 150 zł brutto. 

 
4. Uczestnicy, którzy zarejestrują prawidłowe Dowody Zakupów mają prawo odebrać nagrodę 

gwarantowaną w postaci karty podarunkowej VIVO! Piła o wartości 40 zł brutto. Na każdy 

dzień przeznaczone jest 258 sztuk nagrody gwarantowanej. 

5. Dodatkowo,  w okresie trwania Akcji przyznanych zostanie łącznie 50 nagród dziennych 

(po 25 sztuk na dzień) w postaci nagród rzeczowych lub kart podarunkowych/rabatowych 

ufundowanych przez najemców oraz nagród głównych ufundowanych przez CH VIVO! 

Piła.  

6. Nagrody dzienne zostaną przyznawane uczestnikom, którzy w danym dniu zarejestrują 

paragon oraz wezmą udział w konkursie pro-sprzedażowym określonym dla danego dnia. 

a. W dniu 16.10.2020 r. konkurs pro-sprzedażowy polega na wzięciu udziału w grze 

„Kółko i krzyżyk” prowadzonej w wersji elektronicznej na tablecie udostępnionym w 

czasie trwania konkursu. Uczestnicy mają za zadnie pokonać w grze komputer. 

Pierwsze 28  osób, które uzyska najwięcej wygranych z komputerem w czasie 3 

minut otrzymuje nagrody dzienne. Nagrodę główną dzienną nr 1 otrzymuje osoba, 

która w czasie 2 minut rozegra najwięcej wygranych rund. W przypadku gdy w 

czasie 2 minut zwycięskich rozgrywek o tych samych parametrach 

przeprowadzonych zostanie przez więcej niż 1 osobę, liczy się czas zgłoszenia do 

konkursu widniejący na karcie konkursowej. Nagrodę dzienną główną nr 2 

otrzymuje osoba, która uzyska drugi co do kolejności wynik rozgrywek z 

komputerem, z zastrzeżeniem zapisu o kolejności zgłoszenia się do konkursu w 

przypadku takiego samego wyniku uzyskanego przez więcej niż jedną osobę. 

Nagrodę dzienną nr 3 otrzymuje osoba, która uzyska trzeci co do kolejności wynik 

rozgrywek z komputerem, z zastrzeżeniem zapisu o kolejności zgłoszenia się do 

konkursu w przypadku takiego samego wyniku uzyskanego przez więcej niż jedną 

osobę. W przypadku gdy żaden z uczestników w ciągu regulaminowych 2 minut nie 

uzyska zwycięstwa nad komputerem, liczy się łączna suma zarejestrowanych przez 

uczestników Dowodów Zakupu. 

b. W dniu 17.10.2020 r. konkurs pro-sprzedażowy polega na liczeniu ozdób 

urodzinowych na makiecie urodzinowego tortu znajdującego się przy Stoisku 

Promocyjnym. Pierwsze 28 osób danego dnia z wynikiem najbardziej zbliżonym do 

prawidłowej ilości urodzinowych ozdób na makiecie otrzyma nagrodę dzienną. 

Nagrodę główną dzienną nr 2 otrzymuje osoba, której wynik będzie najbardziej 

zbliżony lub odpowiadający liczbie urodzinowych ozdób. W przypadku podania 

prawidłowej ilości przez więcej niż 28  osób, liczy się czas zgłoszenia do konkursu 

widniejący na karcie konkursowej. Nagrodę dzienną główną nr 2 otrzymuje osoba, 

która uzyska drugi co do poprawności wynik, z zastrzeżeniem co do kolejności 

zgłoszenia się do konkursu w przypadku takiego samego wyniku uzyskanego przez 

więcej niż jedną osobę. Nagrodę dzienną główną nr 3 otrzymuje osoba, która 

uzyska trzeci co do poprawności wynik, z zastrzeżeniem co do kolejności 

zgłoszenia się do konkursu w przypadku takiego samego wyniku uzyskanego przez 

więcej niż jedną osobę 

 



§5 Nagrody 

 

1. Nagrodami głównymi dziennymi w akcji są: 

 

A) Nagroda główna dzienna nr 1 w dniu 16.10.2020 r. telewizor marki Philips, 55 cali 4K 

UHD o wartości 1799,99 zł brutto – otrzymuje uczestnik, który najwięcej razy pokona 

komputer w grze „Kółko i krzyżyk” w czasie regulaminowych 2 minut, z zastrzeżeniem 

zapisów par. 4, pkt 6 niniejszego regulaminu.  

B) Nagroda główna dzienna nr 2 w dniu 16.10.20202 r. deskorolka SmartBoard SkyMaster 

Wheels o wartości 459,99 zł brutto otrzymuje uczestnik, który uzyska drugi co do ilości 

wygranych z komputerem w grze „Kółko i krzyżyk” w czasie regulaminowych 2 minut, 

z zastrzeżeniem zapisów par. 4, pkt 6 niniejszego regulaminu.  

C) Nagroda główna dzienna nr 3 w dniu 16.10.20202 r. Tablet Huawei  Madiapad T3 10 o 

wartości 400,00 zł brutto otrzymuje uczestnik, który uzyska trzeci co do ilości 

wygranych z komputerem w grze „Kółko i krzyżyk” w czasie regulaminowych 2 minut, 

z zastrzeżeniem zapisów par. 4, pkt 6 niniejszego regulaminu 

D) Nagroda dzienna główna nr 1 w  dniu 17.10.2020 r. – Skuter – Motorower TORQ 

ZNAY(50) o wartości 3239,10 zł brutto – otrzymuje uczestnik o dokładnej lub 

najbardziej zbliżonej liczbie odgadniętych ozdób urodzinowych na makiecie tortu.  

E) Nagroda dzienna główna nr 2 w dniu 17.10.2020 r. - deskorolka SmartBoard SkyMaster 

Wheels o wartości 459,99 zł brutto otrzymuje uczestnik, który uzyska drugi co do 

trafności wynik typowania liczby ozdób urodzinowych na makiecie tortu. 

F) Nagroda dzienna główna nr 3 w dniu 17.10.2020 r. - Głośnik JBL Charge 3, o wartości 

400 zł brutto, otrzymuje uczestnik, który uzyska trzeci co do trafności wynik typowania 

liczby ozdób urodzinowych na makiecie tortu. 

 

2. Nagrodami dziennymi w Akcji są także nagrody ufundowane przez najemców VIVO! Piła 

oraz przez VIVO! Piła. Codziennie do wygrania jest pula 25 nagród w postaci nagród 

rzeczowych lub kart podarunkowych/rabatowych ufundowanych przez najemców oraz 

nagród głównych ufundowanych przez CH VIVO! Piła. 

3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem akcji telefonicznie dzwoniąc pod numer 

telefonu wskazany na karcie konkursowej, aby poinformować Uczestnika, że wygrał 

nagrodę dzienną lub jedną z nagród głównych w ramach akcji. Próba uzyskania połączenia 

podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie 

powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "numer zajęty", następna 

próba połączenia zostanie przeprowadzona po minimum 2 minutach. W przypadku braku 

połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba 

połączenia. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób nie uda się uzyskać połączenia 

z Uczestnikiem, Organizator skontaktuje się z kolejnym Uczestnikiem konkursu z listy 

rankingowej 

 

4. Nagrody gwarantowane dzienne, tj. karty podarunkowe CH VIVO! Piła będzie można 

odebrać na stoisku akcji w dniach 16-17.10. 2020r. (lub w terminie od 19-31.10.2020 r. 

października w Biurze Administracji VIVO! Piła w godzinach 10.00. – 17.00) przedstawiając 

dowód tożsamości oraz podpisując protokół odbioru nagrody.  

 

5.  Nagrody główne zostaną wręczone w dniu 17.10.2020 r. w godzinach między 18.00 a 20.00 

na miejscu akcji znajdującym się w VIVO! Piła. Uczestnik odbierając nagrodę główną musi 

okazać dowód tożsamości oraz podpisać protokół odbioru nagrody. Nagrody główne będzie 



można odebrać także w terminie od 19 do 31 października 2020 r. października w Biurze 

Administracji VIVO! Piła (w godzinach 10.00. – 17.00) 

 

6.  W przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać nagrody głównej, może to zrobić 

w jego imieniu inna osoba na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez 

Uczestnika Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, 

 

7. Organizator zastrzega, iż Uczestnik Akcji może odebrać tylko jedną nagrodę główną. 

 
 

8. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, których paragony wzięły udział w konkursie, 

Uczestnik traci prawo do nagrody (zarówno głównej, jak i dziennej) i jest zobowiązany do jej 

zwrotu w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu towaru. 

 

9. Zwycięzcy akcji mogą wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcie, film, głos) 

w środkach masowego przekazu VIVO! i Organizatora, m.in. na stronie internetowej, na 

portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej VIVO! Piła, plakatach, 

ogłoszeniach w prasie i portalach internetowych a także drukowanych materiałach 

reklamowych. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem odbioru nagrody. 

 

10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani 

do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). W razie zwrotu towarów 

zakupionych w czasie trwania Akcji, udokumentowanych dowodem zakupu, powodującym 

niespełnienie przez Uczestnika wstępnego kryterium udziału w Akcji (a nagroda została 

wydana), nagroda nie należy się Uczestnikowi, a Uczestnik zobowiązany jest zwrócić ją 

Organizatorowi. 

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z 

późn. zm). 

 

12. NADZÓR NAD KONKURSEM 

Nad prawidłowością Akcji i przeprowadzeniem konkursu nadzór sprawuje Komisja (zwana 

„Komisją”) powołana przez Organizatora. 

 

 

§6 Wizerunek uczestników 

1. W związku z udziałem Uczestników w Konkursu w czasie Konkursu  powstaną zdjęcia 

i nagrania filmowe z udziałem Uczestników (dalej: „Dzieła”).  

2. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i 

VIVO! Poland Sp. z o.o. 

w związku ze zdjęciami i nagraniami filmowymi dokumentującymi Konkurs, swojego 

wizerunku utrwalonego w każdym prawnie dopuszczalnym celu na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym na polach wskazanych w pkt. 4 poniżej oraz na polach eksploatacji 

wskazanych w pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3.  Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku przez Uczestnika następuje nieodpłatnie na 

każdym z pól eksploatacji określonych w pkt. 4. 



4. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej 

następuje w szczególności na poniższych polach eksploatacji: 

a) rozpowszechnianie zdjęć oraz publikowanie w prasie, mediach elektronicznych, 

w szczególności w Internecie, broszurach, ulotkach, gazetach; 

b) korzystanie ze zdjęć w ramach reklamy lub promocji  C.H. VIVO! Piła (w tym 

w szczególności wykorzystywanie w materiałach reklamowych, wydawanie 

i rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych itp.), niezależnie od formy materiałów 

reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również 

od ich ilości, nakładu, techniki sporządzania i sposobu dystrybucji; 

c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesłanie za pomocą sieci 

komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), 

umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych; 

d) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, lub inną znaną techniką; 

e) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f) wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

g) publiczne wykonanie, używanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Laureat Konkursu będzie zobowiązany wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez 

Organizatora i/albo  VIVO!  Poland Sp. z o.o. na inne, niewymienione w pkt. 4 powyżej lub nowe 

pola eksploatacji nieznane w momencie przeprowadzenia Konkursu, na żądanie Organizatora 

lub VIVO! Poland Sp. z o.o. złożone w terminie jednego roku od dnia rozpoczęcia Konkursu. 

 

 

§7 Zasady postępowania reklamacyjnego 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników najpóźniej do dnia 30 października 

2020 r. (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora) 

 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone 

w formie pisemnej na adres: Goodfellows Sp. z o.o., ul. Żymirskiego 3/66, 04-045 

(osobiście lub przesyłką rejestrowaną). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, 

dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz 

treść żądania wraz z jej uzasadnieniem. 

 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia 

reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 

powszechnym. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

 

4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stoisku promocyjnym VIVO! Piła oraz na stronie internetowej CH 

VIVO! Piła https://vivo-shopping.com/pl/pila . 

 

5. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają 

jedynie charakter informacyjny. 

https://vivo-shopping.com/pl/pila

