
 

Regulamin konkursu „Purina® PRO PLAN® Twoja opinia” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Purina® PRO PLAN® Twoja opinia” zwanego dalej "Konkursem" 

jest Agencja Interaktywna MeatNet sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000476165, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP 9512371164, 

zwana dalej "Organizatorem", działająca na zlecenie Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32, 02 - 

672 Warszawa  (zwaną dalej „Nestlé Polska”).  

2. Partnerem zaangażowanym w Konkurs jest spółka Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 

Poznań) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000493884, o kapitale zakładowym w wysokości 145.700,00 zł 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792420393 (dalej „Partner”), będąca operatorem 

serwisu Ceneo.pl (dalej „Serwis”). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 02 października 2017 roku do 29 października 2017 

roku. 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest za pośrednictwem Serwisu. 

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

6. Niniejszy regulamin (dalej ,,Regulamin’’) określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i 

obowiązki Uczestników Konkursu. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą ich 

przedstawicieli ustawowych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

warunki określone w Regulaminie. 

2. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, określone w § 2 ust. 1, aby 

zostać Uczestnikiem Konkursu, powinna dostarczyć Organizatorowi oświadczenie podpisane przez jej 

rodziców lub innych opiekunów prawnych, zawierające zgodę na uczestnictwo w Konkursie. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać dostarczone Organizatorowi poprzez 

przesłanie skanu tego oświadczenia w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: 

odbierzkarme@promocje-optymalnystart.pl z dopiskiem „Purina® PRO PLAN® Twoja opinia”. 

Oświadczenie powinno zawierać klauzulę, następującej treści: „Oświadczenie potwierdza aktualny 

stan faktyczny. Osoba podpisująca Oświadczenie jest do tego upoważniona na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”. 
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4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Partnera, ani Nestlé Polska, osoby 

współpracujące z Organizatorem, Partnerem lub Nestlé Polska na podstawie umowy zlecenia lub 

umowy o dzieło, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone 

w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać Uczestników Konkursu pod rygorem 

wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora nie krótszym niż 7 

dni, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich 

kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.  

6. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych są całkowicie 

dobrowolne oraz nieodpłatne. 

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania 

wydania nagrody, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, nie można przenosić na inne 

osoby. 

 

§ 3. Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrodę, należy w 

terminie od dnia 02 października 2017 roku do 29 października 2017 roku do godziny 23:59:00: 

a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

https://www.ceneo.pl/lp/PROPLAN_TwojaOpinia 

b) przygotować pracę konkursową („Praca konkursowa”) będącą opinią na temat zakupionej 

karmy Purina Pro Plan na bazie własnych doświadczeń. Praca konkursowa powinna być opinią 

wyłącznie na temat zakupionej karmy. Praca konkursowa musi cechować się twórczym, 

kreatywnym i indywidualnym charakterem.  

c) Dokonać publikacji pracy konkursowej w co najmniej jeden z wybranych przez siebie sposobów: 

a. poprzez publikację Pracy Konkursowej jako zarejestrowany, zalogowany użytkownik w 

serwisie ceneo.pl (dalej także „Partner”), na stronie danego produktu, którego opinia 

dotyczy, w zakładce „Opinie”, 

b. poprzez publikację Pracy Konkursowej w oparciu o otrzymaną ankietę, w ramach 

prowadzonego przez Partnera  „Programu Zaufane Opinie”. 

2. Uczestnicy, którzy przystąpią do Konkursu publikując Pracę Konkursową zgodnie z § 3 pkt 1 lit „c”, za 

pomocą aplikacji mobilnej lub strony mobilnej Ceneo mogą dodatkowo zamieścić wykonane przez 

siebie zdjęcie ocenianego produktu. Zdjęcia nie wykonane własnoręcznie przez Uczestnika, w tym w 

szczególności zdjęcia producenta nie będą brały udziału w Konkursie.  

3. Poprzez publikację Pracy konkursowej w sposób opisany w § 3 pkt 1 lit „c” Uczestnik konkursu 

akceptuje Postanowienia Regulaminu świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo.pl (dalej 

„Regulamin Ceneo”), dostępnego pod adresem URL: http://info.ceneo.pl/regulamin. 

4. Publikacja Pracy konkursowej jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień 

niniejszego Regulaminu 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, 

że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
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określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go 

do udziału w Konkursie. 

6. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej do Konkursu w sposób określony w 

niniejszym paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: 

a. jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej; 

b. wyraża zgodę na wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora i Partnera do 

czynności związanych z Konkursem i jego promocją; 

c. opublikowanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej nie narusza praw autorskich i 

pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

7. W przypadku nadesłania przez różnych Uczestników Pracy konkursowej zawierającej w ocenie 

Organizatora taką samą lub istotnie podobną wypowiedź lub jej fragment, w Konkursie bierze udział 

Uczestnik, który dokonał pierwszej chronologicznie publikacji. Decyzja Organizatora odnośnie istnienia 

tożsamości lub podobieństwa odpowiedzi jest uznaniowa i ostateczna. 

8. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające wpływ na fałszowanie danych, 

narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Ceneo, prezentuje treści niezgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Konkursem, 

Organizator może, po uprzednim powiadomieniu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. 

9. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy poweźmie podejrzenie, 

że Praca Konkursowa lub jej część narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, 

zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, dobre imię Nestlé Polska, Organizatora lub/i 

Partnera. 

10. Od decyzji o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie przysługuje procedura 

reklamacyjna, o której mowa w § 7 Regulaminu. 

11. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego wzięcia udziału w Konkursie, poprzez 

publikację Zadania Konkursowego w jeden ze wskazanych w § 3 ust. 1powyżej sposobów, przy czym 

każdy uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę spośród wszystkich przyznawanych w ramach 

Konkursu. 

§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców 

 

1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona jury składające się z 3 przedstawicieli Organizatora i Partnera. 

2. Spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu, Jury do dnia 10 

listopada 2017 roku wyłoni jednego zwycięzcę nagrody głównej („Zwycięzca nagrody głównej”) oraz 

dwunastu zwycięzców nagród dodatkowych („Zwycięzcy nagród dodatkowych”) Konkursu. 

3. Członkowie jury przy wyborze Zwycięzców wezmą pod uwagę: 

a. spełnienie wszystkich wymogów niniejszego Regulaminu; 

b. oryginalność podejścia do tematu i pomysł; 

c. kreatywność. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Partnera pod adresem 

https://www.ceneo.pl/lp/PROPLAN_TwojaOpinia 
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5. O wynikach Konkursu Zwycięzca zostanie powiadomiony także w drodze wiadomości elektronicznej 

skierowanej na adres e-mail znajdujący się w ustawieniach konta użytkownika Serwisu lub adres e-

mail, na który zostało wysłane zaproszenie do wypełnienia ankiety z Programu Zaufanych Opinii. 

6. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w ust. 5 powyżej, Zwycięzca w celu umożliwienia 

dostarczenia nagrody, zobowiązany będzie przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane adresowe 

Zwycięzcy, na które ma zostać wysłana nagroda w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o 

wygranej.    

7. W przypadku braku wskazania adresu do wysyłki nagrody w terminie, braku odebrania nagrody oraz 

zwróceniu jej do Organizatora o losie nagrody rozstrzyga Organizator.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez 

Uczestnika adresu, lub innych danych koniecznych do przekazania nagród. 

9. W przypadku ustalenia przez Organizatora, że dany Uczestnik posłużył się danymi kontaktowymi 

innego Uczestnika, któremu przyznana została wcześniej nagroda, Uczestnik taki traci prawo do 

nagrody.  

 

§ 5. Nagrody 

 

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest –  1 x 14 kg karmy Purina® PRO PLAN® MEDIUM ADULT z 

OPTIDIGEST™ bogatej w jagnięcinę + kocyk dla psa. Wartość nagrody 190,00 zł brutto (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

2. Nagrodami Dodatkowymi w Konkursie są: 12 x 3 kg karmy Purina® PRO PLAN® MEDIUM ADULT z 

OPTIDIGEST™ bogatej w jagnięcinę. Wartość pojedynczej nagrody 60,00 zł brutto (słownie: 

sześćdziesiąt złotych 00/100). 

3. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu wydania Nagród ciążą na Organizatorze. 

4. Jeśli nagroda będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

5. Z zastrzeżeniem ustępu 4 powyżej, do każdej Nagrody dołączone będzie świadczenie pieniężne w 

wysokości odpowiadającej w/w podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 

Konkursie liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagrody rzeczowej. 

Świadczenie pieniężne zostanie pobrane na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych) i przekazane do właściwego urzędu skarbowego, do czego Uczestnik Konkursu 

nieodwołalnie upoważnia Organizatora. Poprzez odebranie Nagrody Uczestnik Konkursu wyraża 

zgodę na pobranie przez Organizatora kwoty świadczenia pieniężnego. 

6. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 

921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.). 

7. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom poprzez wysłanie ich pocztą lub pocztą kurierską na koszt 

Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Organizatora danych niezbędnych do wysyłki Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 6 niniejszego 

Regulaminu. 

8. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich 

równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 



9. Wizualizacje Nagród zamieszczone w Internecie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych czy 

reklamowych dotyczących Konkursu, mają wyłącznie charakter poglądowy, a ich wygląd może różnić 

się od Nagród ostatecznie przekazanych Zwycięzcom, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem, należy składać na piśmie bezpośrednio lub 

listem poleconym na adres Organizatora: MeatNet sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 

Warszawa, z dopiskiem „Purina® PRO PLAN® Twoja opinia”, przez cały czas trwania Konkursu, nie 

później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (decyduje 

data nadania - stempla pocztowego). 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 

b) adres do korespondencji, 

c) wskazanie podstaw Reklamacji, 

d) żądania Uczestnika Konkursu oraz 

e) uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika Konkursu. 

3. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na 

wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji. 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Partner. 

2. Przetwarzającym dane osobowe w zakresie realizacji wysyłki nagród do Zwycięzców jest Organizator. 

W tym celu Partner powierza dane osobowe Zwycięzców wskazane w § 4 ust. 6 Organizatorowi z 

zastrzeżeniem, że nie będą one przez Organizatora wykorzystywane w inny sposób niż realizacja 

wysyłki nagród. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem 

Konkursu, w szczególności ogłoszeniem Listy Zwycięzców, przekazaniem Nagrody oraz przetwarzane 

w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).Podanie przez Uczestnika Konkursu danych 

osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i dla prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. 

5. Podanie danych przez Uczestników  Konkursu ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu 

przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo żądania 

usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Partnera. 



Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej 

Partnera: kontakt@ceneo.pl. 

 

§ 10. Odpowiedzialność 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów lub innych materiałów stworzonych przez 

Uczestników Konkursu w związku z Konkursem. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane przez 

nich wobec innych Uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem powiadomienia o prawie do otrzymania Nagrody z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, w szczególności w przypadku błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu e-

mail, na który zostało wysłane powiadomienie o prawie do otrzymania Nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi Konkursu 

Nagrody, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału 

w Konkursie spowodowaną w szczególności awarią systemu, ograniczeniami technicznymi sprzętu 

jakim dysponuje Uczestnik Konkursu lub innymi ograniczeniami technicznymi, a także innymi 

zdarzeniami niezależnymi od Organizatora. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://www.ceneo.pl/lp/PROPLAN_TwojaOpinia, w 

stopce serwisu oraz w siedzibach Partnera i Organizatora.  

2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Uczestnik Konkursu 

może do 31 października 2017 roku zwrócić się do Organizatora o  wyjaśnienie wątpliwości. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

polskiego prawa. 
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