Regulamin Loterii Promocyjnej „Cheetos Fashionista 2.0”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod
nazwą „Cheetos Fashionista 2.0”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest
AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadającym nr NIP: 8222357971;
REGON 366811769.
Loteria organizowana jest w celu promocji wyrobów Frito Lay Poland Sp. z o.o. wśród konsumentów.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 22.04.2019 roku do dnia 30.08.2019 roku.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii
rozpoczyna się w dniu 22.04.2019 roku i kończy w dniu 31.07.2019 roku lub po wyczerpaniu zapasów
produktów promocyjnych.
7. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty Cheetos firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o. z aktualnym
oznaczeniem promocyjnym zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.
8. Wewnątrz części opakowań Produktów Promocyjnych mogą znajdować się zafoliowane naklejki na
ubrania (50 różnych wzorów) w łącznej ilości maksymalnie 11 000 000 sztuk wraz z zadrukowanymi
obciążnikami.
DANE OSOBOWE
9. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Loterii. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Loterii jest
następujący: imię i nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku laureatów którzy zażądają wydania
zaświadczenia o uzyskanej wygranej zakres przetwarzanych danych jest następujący: imię/imiona,
nazwisko, imię ojca, data i miejscowość urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w tym
seria), numer PESEL (w przypadku braku PESEL adres zamieszkania i obywatelstwo).
Dane osobowe Uczestników Loterii 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
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz
przepisów powszechnie obowiązujących. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników
Loterii jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności
przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest również niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Organizatorze określonego w art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o grach
hazardowych w przypadku osoby składającej reklamację oraz art. 20 ust. 1 Ustawy o grach
hazardowych w przypadku osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej
wygranej. Podanie przez Uczestników Loterii danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Loterii są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo
Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego
24/26 („Współadministratorzy”).
Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem:
https://www.pepsicopoland.com/pl/Strona,Ochrona_danych_osobowych,300.html .
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na
podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://cheetos.pl/docs/politykaprywatnosci.pdf
Współadministratorzy danych osobowych powierzą Spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o.
sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, przetwarzanie danych osobowych na
podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez sześć miesięcy od dnia zakończenia
Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej
rozpatrzenia.
Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy złożyli reklamację oraz laureatów Loterii którzy otrzymali
zaświadczenie o uzyskanej wygranej będą przechowywane przez pięć lat następujących po roku, w
którym nastąpiło wydanie nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania,
uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych,
a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może
zwrócić się do Współadministratora drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres
konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą
operatora).
UCZESTNICY LOTERII
10. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki
Regulaminu.
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11. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
12. Aby wziąć udział w Loterii należy dokonać zakupu Produktu Promocyjnego, a następnie
sprawdzić, czy wewnątrz Produktu Promocyjnego znajduje się nagroda w postaci naklejki na ubranie.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt
12 Regulaminu.
NAGRODY W LOTERII
14. Wykaz nagród:
Organizator przewidział w Loterii maksymalnie 5 500 000 nagród (25 różnych wzorów) w postaci
naklejki na ubranie z efektem glow in the dark (świecą w ciemności) o łącznej wartości 281 435 zł;
Organizator przewidział w Loterii maksymalnie 5 500 000 nagród (25 różnych wzorów) w postaci
naklejki na ubranie z efektem neon (jeden element na naklejce ma kolor neonowy) o łącznej wartości
254 265 zł;
Maksymalna pula nagród wynosi 535 700 zł.
15. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
16. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1059).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
17. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego
regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez
Ministra Finansów.
WYDAWANIE NAGRÓD
18. Uczestnicy odbierają nagrody bezpośrednio po zakupie Produktu Promocyjnego i znalezieniu
wewnątrz niego naklejki na ubranie.
19. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z
zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
20. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii, najpóźniej do dnia 16.08.2019 roku
(data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
21. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej na adres: AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070
Sulejówek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: promocja@cheetos.pl z
dopiskiem „Cheetos Fashionista 2.0 – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.

3

W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik podaje
również adres elektroniczny do komunikacji.
22. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji tj. najpóźniej
do dnia 30.08.2019 roku. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje
prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
23. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
24. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
26. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej www.cheetos.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on
kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AGENCJA
REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k. , ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Cheetos
Fashionista 2.0 - regulamin”.
27. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
28. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00 (z
wyłączeniem dni wolnych od pracy i świątecznych) pod numerem telefonu (22) 378-25-12 – opłata
według stawki operatora. Pytania dotyczące Loterii można kierować mailem na adres:
promocja@cheetos.pl.
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