
 

 

 

 

  

 
 

REGULAMIN KONKURSU „Picco-PartyBoom” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą: Picco-PartyBoom. 

(dalej: „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest H2O Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. M. Skłodowskiej-

Curie 65/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000053379, NIP: 879-22-95-528(dalej: Organizator”). 

3. Zleceniodawcą organizacji Konkursu jest Ambra Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Puławska 336, 02-

819 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy- KRS pod numerem KRS:  

0000041726, NIP: 9180000755, REGON: 006054698 (dalej: ,,Zleceniodawca”). 

4. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 13 stycznia 2019 r. 

Uczestnicy mogą̨ brać udział w Konkursie w terminie od dnia 5 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do 

dnia 13 stycznia 2019 r. do godziny 23:59 (dalej również jako ,,Okres Trwania Konkursu”). 

5. Okres Trwania Konkursu podzielony jest na tygodniowe edycje (zwane dalej również jako ,,Edycje 

Konkursu”): 

1) Pierwsza edycja trwa od  dnia 5 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 11 listopada 2018 r. do 

godziny 23:59, 

2) Druga edycja trwa od  dnia 12 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 18 listopada 2018 r. do 

godziny 23:59, 

3) Trzecia edycja trwa od  dnia 19 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 25 listopada 2018 r. do 

godziny 23:59, 

4) Czwarta edycja trwa od  dnia 26 listopada 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 2 grudnia 2018 r. do 

godziny 23:59, 

5) Piąta edycja trwa od  dnia 3 grudnia 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 9 grudnia 2018 r. do godziny 

23:59, 

6) Szósta edycja trwa od  dnia 10 grudnia 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 16 grudnia 2018 r. do 

godziny 23:59, 

7) Siódma edycja trwa od  dnia 17 grudnia 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 23 grudnia 2018 r. do 

godziny 23:59, 

8) Ósma edycja trwa od  dnia 24 grudnia 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 30 grudnia 2018 r. do 

godziny 23:59, 

9) Dziewiąta edycja trwa od  dnia 31 grudnia 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 6 stycznia 2019 r. do 

godziny 23:59, 

10) Dziesiąta edycja trwa od  dnia 7 stycznia 2019 r. od godziny 00:00 do dnia 13 stycznia 2019 r. do 

godziny 23:59, 

6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165  z późn. zm.), ani też żadnego innego typu grą 

hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę. 

8. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.piccolo.pl/regulamin 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 
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1. Konkurs adresowany jest do dzieci. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby małoletnie, 

urodzone nie wcześniej niż 1 stycznia 2004 roku i nie później niż 31 grudnia 2013 roku, posiadające 

zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie (dalej: „Uczestnicy”). Uczestnicy będą brali 

udział w Konkursie jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.  

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć zstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby 

znajdujące się pod opieką lub kuratelą pracowników i przedstawicieli: Organizatora, Zleceniodawcy, 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członków 

ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,  rodzeństwo, małżonków, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny podejmuje próby 

nieuczciwego uzyskania nagród, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w inny sposób 

postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z 

zasadami współżycia społecznego. Powyższe dotyczy w szczególności prawa do wykluczenia z udziału 

w Konkursie Uczestnika, który w Formularzu Konkursowym, w polu Nick użyje słów powszechnie 

uznawanych za obraźliwe, wulgaryzmów lub innych zwrotów naruszających dobre obyczaje. 

5. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, przed przystąpieniem Uczestnika do Konkursu powinien: 

5.1. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia; 

5.2. udzielić zgody na udział Uczestnika  w Konkursie; 

5.3. udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celu i w zakresie związanym z 

przeprowadzeniem Konkursu oraz jego promocją  

6. Udzielenie zgód wskazanych w powyższym punkcie, nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w 

formularzu konkursowym dostępnym na stronie www.piccolo.pl 

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien posiadać dostęp do Internetu oraz do 

urządzenia iPhone w trybie Portrate (zapewniającym wsparcie iOS 11 i wyżej) lub urządzenia Android 

(począwszy od wersji 6.0 do wersji 8.1) ze sprzętowym żyroskopem. Z przyczyn technicznych 

użytkownicy urządzeń niespełniających powyższych wymagań, nie mają możliwości uczestniczenia w 

Konkursie. 

 

§ 3 Zasady udziału w Konkursie i zasady Konkursu 

1.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik, przy pomocy rodzica/opiekuna prawnego powinien w Okresie 

Trwania Konkursu spełnić łącznie następujące warunki: 

1) uruchomić grę konkursową Picco-PartyBoom na urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu; 

2) przy pierwszym uruchomieniu gry konkursowej zeskanować przednią część etykiety z butelki 

dowolnego produktu marki Piccolo; 

3) wziąć udział w grze konkursowej, starając się uzyskać jak najwyższą ilość punktów; 

4) po zakończeniu gry kliknąć przycisk „weź udział w konkursie”, który przekierowuje na stronę 

www.piccolo.pl/konkurs, 

5) uzupełnić w formularzu konkursowym dane (nick, imię, nazwisko, adres e-mail do kontaktu z 

rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika). 

2.Gra konkursowa, do której Uczestnik otrzyma dostęp po prawidłowym zeskanowaniu przedniej etykiety 

z butelki dowolnego produktu marki Piccolo, będzie polegała na zbijaniu balonów na czas, poprzez 

naciśnięcie palcem w odpowiednie miejsce na ekranie. Balony będą wyświetlały się na ekranie 

urządzenia. Na końcową punktację, poza ilością zbitych balonów, będzie składała się skuteczność 

Uczestnika - im mniej uderzeń w ekran wykona Uczestnik, aby zbić dany balon, tym wyższa będzie 

skuteczność. Skuteczność będzie liczona jako iloraz zbitych balonów i uderzeń w ekran wykonanych 

przez Uczestnika. Celem gry jest uzyskanie jak najwyższej ilości punktów.  

3.Gra konkursowa będzie rozgrywką na czas. Po upływie określonego z góry czasu gry, na ekranie 

wyświetli się łączna ilość punktów zdobyta przez Uczestnika w danej rozgrywce. Ilość punktów będzie 

wyliczana według następującego wzoru: A (ilość zbitych balonów)x B (skuteczność Uczestnika ustalona 

http://www.piccolo.pl/konkurs
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zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu) x 100. Ilość punktów będzie podstawą do przydzielenia Nagrody w 

danej Edycji Konkursu. Na stronie internetowej Konkursu prowadzony będzie ranking konkursowy, 

wskazujący osoby z najwyższą punktacją. Ranking konkursowy będzie aktualizowany w czasie 

rzeczywistym. 

4. Każdy Uczestnik może - przy pomocy rodzica lub opiekuna prawnego - wziąć udział w Konkursie 

więcej niż jeden raz, przy czym nagrodę  w Konkursie otrzymać może raz.  

5.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. W tym celu może żądać od rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika złożenia 

określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia wymogów Regulaminu . Niespełnienie warunków 

wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia  powyższych żądań 

może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa 

do Nagród wymienionych w § 4 Regulaminu. 

 

§ 4 Nagrody 

1. W trakcie trwania Konkursu, zostanie przyznanych dziesięć nagród, po jednej w  każdej Edycji Konkursu. 

Nagrodą będzie aparat Instax Mini 9 o wartości 280 złotych.  

2. W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie, przy czym jedna osoba może wygrać 

wyłącznie jedną Nagrodę.  

3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy nie 

przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu 

pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

4.  Do każdej Nagrody  zostanie  przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% Nagrody , 

na pokrycie podatku zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 200 z. 176, z późn. zm.). Rodzic lub opiekun 

prawny Uczestnika, wyrażając zgodzę na udział Uczestnika w Konkursie oświadcza, że akceptuje, iż – w 

przypadku przyznania Uczestnikowi  Nagrody  - kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona zostanie na 

zapłatę należnego podatku oraz oświadcza, że będzie on współdziałał ze Zlecedniodawcą w celu 

umożliwienia Zleceniodawcy wykonania ww. zobowiązania podatkowego. Zleceniodawca jako płatnik 

podatku potrąci kwotę podatku przy wydaniu nagrody oraz wpłaci ją do właściwego urzędu skarbowego. 

 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Nagrodę Konkursową za daną Edycję Konkursu otrzyma Uczestnik, który w trakcie danej Edycji 

Konkursu uzyskał najwyższy wynik punktowy w grze konkursowej. 

2. Wyniki każdej Edycji Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, w terminie 3 

dni od dnia zakończenia danej Edycji Konkursu. 

3. Organizator  powiadomi każdego Zwycięzcę o przyznaniu mu Nagrody, najpóźniej w terminie 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia danej Edycji Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy 

wskazany przy zgłoszeniu do Konkursu.  

4. Rodzic lub opiekun prawny Zwycięzcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, o którym 

mowa w ust. 3  powyżej zobowiązany jest  przesłać na  adres poczty elektronicznej konkurs@piccolo.pl 

swoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL. W przypadku braku 

odpowiedzi w powyższym terminie, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać 

przyznana na rzecz kolejnego Uczestnika, który otrzymał kolejny najwyższy wynik punktowy w grze 

konkursowej.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej 

z powodu zmiany przez Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego adresu e-mail w czasie trwania 

Konkursu.  

6. Nagroda zostanie Zwycięzcy przesłana za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 14 dni roboczych 

od dnia przesłania przez rodzica lub opiekuna prawnego Zwycięzcy danych, o których mowa w ust. 7 

mailto:konkurs@piccolo.pl
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powyżej. W przypadku braku przesłania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, , odmowy przyjęcia 

przesyłki zawierającej Nagrodę lub niepodjęcia w terminie przesyłki zawierającej Nagrodę, Zwycięzca 

traci prawo do jej otrzymania, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać przyznana 

na rzecz kolejnego Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie.  

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych Uczestnika Konkursu, obejmujących imię, nazwisko i adres e-mail, natomiast rodzice 

lub opiekunowie prawni Zwycięzców Konkursu, wyłonionych spośród Uczestników wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail, numer PESEL.  

2. Na podstawie odrębnie udzielonej zgody, dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane 

dla celów marketingowych Zleceniodawcy Konkursu. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informujemy, że: 

a. Administratorem Danych Osobowych jest spółka AMBRA S.A. z siedzibą przy ul. Puławska 336, 
02-819 Warszawa, z  Kapitałem zakładowym: 25 206 644 zł, kapitał wpłacony: 25 206 644 zł.  
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 
0000041726, NIP: 918-00-00-755, REGON: 006054698. (dalej jako „AMBRA S.A.”) 

b. Przestrzeganie zasad ochrony danych w  AMBRA S.A nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych.  Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się kontaktować mając pytania lub 
wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez spółką Ambra S.A. Można to uczynić na trzy 
sposoby: 
 
- mailowo:  inspektorochronydanych@ambra.com.pl 
- telefonicznie: (22) 566 33 00  
- korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa  

 

. 

4. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców i opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym w 

celu przyjęcia zgłoszenia w Konkursie, powiadomienia Uczestnika o wygranej bądź jej braku oraz w celu 

przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej. 

5. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda 

osoby, której dane dotyczą) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 

administratora), dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym w celu przyznania prawa do 

nagrody oraz wydania nagrody. 

9. Odbiorcą danych osobowych będzie spółka H2O Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 65/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS:0000053379, NIP: 879-22-95-528 (dalej zwana „Organizatorem”), a także 

dopuszczeni pracownicy Organizatora, którzy posiadają odpowiednie upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu oraz praw 

przysługujących w związku z udziałem w Konkursie. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą 

przetwarzane ponadto przez okres 5 lat, liczonych od roku zakończenia Konkursu, w celu 

udokumentowania jego wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Dane osobowe Uczestników będą podlegały profilowaniu. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: 

8.1.  dostępu do treści swoich danych osobowych, 

8.2. Sprostowania swoich danych osobowych,  

8.3. Usunięcia swoich danych osobowych, 

mailto:inspektorochronydanych@ambra.com.pl
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8.4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

8.5. Przenoszenia swoich danych osobowych oraz 

8.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

8.7. wniesienia sprzeciwu wobec profilowania swoich danych osobowych, 

8.8. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w 

jakim zgoda taka jest podstawą przetwarzania danych. 
10. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych. 

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i/lub przyznania prawa 

do nagrody oraz jej wydania. 

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora pisemnej reklamacji przesyłanej 

listem poleconym w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia 

reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje 

należy kierować na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, w imieniu którego  

zgłaszana jest reklamacja (imię, nazwisko, dokładny adres), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 

reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności 

uzasadniających reklamację. 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni 

od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie [www.piccolo.pl/regulamin] 

2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację Konkursu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Uczestnik przy pomocy swojego rodzica/opiekuna prawnego może zrezygnować z udziału w Konkursie 

w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione 

celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie naruszy 

praw nabytych Uczestników Konkursu.  Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie 

Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji  w siedzibie Organizatora i na stronie 

internetowej www.piccolo.pl 

5. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 


