
Regulamin promocji „Remiksujemy Magnum” 

(dalej zwany „Regulaminem”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Remiksujemy Magnum” zwaną dalej „Promocją” jest Advalue 
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-032, ul. Przeskok 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000315469, NIP 525-24-38-359, Regon: 141528832, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej zwana: „Organizatorem”).  

2. Promocja organizowana jest na zlecenie Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „Zleceniodawca”) w celu promocji produktów 
pod marką Magnum. Fundatorem wszystkich nagród w Promocji jest Zleceniodawca.  

3. Promocja składa się z dwóch odbywających się w tym samym czasie akcji promocyjnych: 

a) sprzedaży premiowej (dalej „Sprzedaż Premiowa") polegającej na dokonaniu prawidłowego 
zgłoszenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i otrzymaniu nagrody 
gwarantowanej przy założeniu, że Organizator gwarantuje nagrody w ilości 220 sztuk dziennie 
w całym okresie Sprzedaży Premiowej, 

b) konkursu (dalej „Konkurs”) polegającego na wyborze najciekawszych prac konkursowych 
stanowiących dokończenie zdania  wskazanego w § 4 ust. 1 pkt. c) poniżej, które zostały 
prawidłowo zgłoszone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, 

przy czym dokonanie prawidłowego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest 
różnoznaczne z dokonaniem zgłoszenia jednocześnie do Konkursu oraz Sprzedaży Premiowej. 
Uczestnictwo w Sprzedaży Premiowej i otrzymanie nagrody przewidzianej w Sprzedaży 
Premiowej nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w Konkursie na warunkach określonych 
w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody przewidzianej w Konkursie nie 
ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej na warunkach określonych 
w Regulaminie. 

4. Informacja o Promocji wraz z niniejszym Regulaminem jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie internetowej Promocji www.promocjeunilever.pl/magnum 

5. Kontakt w sprawie Promocji: magnum@advalue.pl. 

6. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Zgłoszenia do Promocji przyjmowane są w dniach 13.04.2022 roku do dnia 26.04.2022 roku.  

9. Produktem, którego zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji jest dowolny lód na patyku 
marki Magnum (dalej „Produkt Promocyjny”) zakupiony w sieci sklepów Żabka na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 13.04.2022 roku do dnia 26.04.2022 roku. Zakup 
Produktu Promocyjnego przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. 
Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktów 
Promocyjnych.  

§ 2. Uczestnicy 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, 
pełnoletnia, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej 
„Uczestnik”). 



2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie 
Konkursu lub Sprzedaży Premiowej, pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi 
na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora  oraz Zleceniodawcy w tym pozostałych 
spółek w ramach grupy kapitałowej Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w 
pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, 
zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

§ 3. Nagrody  

1. W Sprzedaży Premiowej przewidzianych zostało łącznie 3 080 nagród w postaci kodów dających 
trzydziestodniowy dostęp do aplikacji Empik Music (dalej: „Kody”), o jednostkowej wartości 
rynkowej 19,90 zł brutto, przy czym Organizator gwarantuje Kody w ilości 220 sztuk dziennie dla 
220 pierwszych Uczestników, którzy w danym dniu trwania Sprzedaży Premiowej dokonali 
prawidłowych zgłoszeń zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Regulamin 
dotyczący warunków korzystania z Kodów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. W Konkursie przewidziane zostały 3 nagrody w postaci smartphone’a Samsung Galaxy Flip Z 
o wartości 4 799 złotych brutto każdy (dalej: „Nagroda”), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 
w wysokości 533 złotych, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie podatku 
dochodowego. 

3. Uczestnicy nie są uprawnieni do wymiany Nagrody lub Kodu na gotówkę lub na nagrodę innego 
rodzaju, ani prawo do wyboru Nagrody lub Kodu  i zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród 
czy Kodów. 

4. Organizator, zastrzega, iż nie można przenieść prawa do uzyskania Nagrody lub Kodu na osoby 
trzecie. 

5. Kwota dodatkowej nagrody zostanie pobrana przez Organizatora na zryczałtowany podatek 
dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzona  do właściwego Urzędu Skarbowego. Oznacza to, 
iż kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na rzecz laureata, lecz przeznaczona 
jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

6. Kody wydawane w Sprzedaży Premiowej podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób 
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) lub 68a) ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r . jako nagrody wydawane w związku ze sprzedażą premiową. 

§ 4. Zasady Konkursu oraz Sprzedaży Premiowej  

1. Aby wziąć udział w Promocji należy, w okresie od dnia 13.04.2022 roku do dnia 26.04.2022 roku 
spełnić łącznie następujące warunki:  

a) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w sieci sklepów Żabka, przy czym jeden dowód 
zakupu uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia w Promocji, niezależnie ile 
Produktów Promocyjnych na nim się znajduje,  

b) wejść  na stronę Promocji www.promocjeunilever.pl/magnum 

c) wykonać zadanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) polegające na dokończeniu zdania 
„Przyjemność remiksowania lodów Magnum jest jak…” o długości maksymalnej 1 000 Znaków 
(ze spacjami), przy czym Praca Konkursowa powinna spełniać wymagania określone w ust. 8 
poniżej; 

d) wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) znajdujący się 
na stronie Promocji. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego polega na: 

• wpisaniu treści Pracy Konkursowej, 

• wpisaniu adresu e-mail Uczestnika,  

• wpisaniu numeru dowodu zakupu (numer paragonu znajduje się w jego prawej górnej 
części),  



• wpisanie daty dokonania zakupy Produktu Promocyjnego,  

• numeru NIP podmiotu prowadzącego sklep, w którym dokonano zakupu Produktu 
Promocyjnego, 

• załączeniu skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragon, 
rachunek lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej) zawierający: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę Produktu 
Promocyjnego. Plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien 
być wykonany w formacie jpg, png lub pdf, 

• złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem poprzez 
zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia; 

• potwierdzeniu przez Uczestnika jest osobą która ukończyła 18 lat, poprzez zaznaczenie 
checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia; 

• zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w związku 
z Promocją, poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego 
oświadczenia 

2. Przez cały czas trwania Promocji, a  także po jego zakończeniu do dnia 31.07.2022 r. Uczestnik jest 
zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu potwierdzający dokonanie zakupu Produktu 
Promocyjnego, z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu, 
odpowiadającej zakupionemu Produktowi, przy czym data na dowodzie zakupu musi być 
wcześniejsza bądź z dnia, kiedy został wysłany Formularz Zgłoszeniowy. W przypadku, gdy z treści 
dowodu zakupu Produktu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu 
Promocyjnego, z przodu, na dowodzie zakupu Produktu Promocyjnego powinna znaleźć się 
adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu sieci Żabka, potwierdzająca fakt dokonania 
zakupu Produktu Promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu i 
podpisem osoby dokonującej adnotacji. 

3. Po zarejestrowaniu zgłoszenia przez system Organizatora (wysłanie Formularza Zgłoszeniowego 
przez stronę internetową Promocji), Uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat 
potwierdzający rejestrację zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej 
Promocji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany 
danych w Formularzu Zgłoszeniowym wprowadzonych przez Uczestnika, po zarejestrowaniu 
zgłoszenia przez system Organizatora. 

4. Każdy Uczestnik, identyfikowany przez adres e-mail, może wysłać w ramach Promocji dowolną 
liczbę zgłoszeń dziennie, pod warunkiem, że każde kolejne zgłoszenie poprzedzone będzie kolejnym 
zakupem Produktu Promocyjnego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 
udokumentowanym oddzielnym dowodem zakupu spełniającym warunki określone w niniejszym 
Regulaminie, w myśl zasady, że jeden dowód zakupu uprawnia do przesłania jednego zgłoszenia 
w Promocji , niezależnie ile Produktów Promocyjnych na nim się znajduje.  

5. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę. 

6. Jeden Uczestnik może w ramach Sprzedaży Premiowej otrzymać 2 Kody na dobę i maksymalnie 10 
Kodów w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej. W przypadku przesłania więcej niż dwóch zgłoszeń 
na dobę od jednej osoby, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze dostarczone do Organizatora 
zgłoszenia (liczy się data wpływu zgłoszenia).  

7. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie 
zgłoszeń. Jeden Uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie z jednego adresu IP. Z jednego 
adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo 
do ograniczenia dostępu do strony internetowej Promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego 
adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.  

8. Praca Konkursowa powinno spełniać następujące warunki:  



a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub 
przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub moralnymi, treści natury politycznej; 

b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 
autorskich,  

c) nie może przekraczać więcej niż 1 000 znaków (ze spacjami), 

d) nie może promować działań czy produktów konkurencji firmy Zleceniodawcy. 

9. Organizator zastrzega, że Prace Konkursowe, które nie będą spełniały wymogów określonych 
w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę w Konkursie przy wyborze zwycięskich Prac 
Konkursowych.  

10. Organizator zastrzega, iż Uczestnik nie może wysłać tej samej lub łudząco podobnej Pracy 
konkursowej (tj. dokończenia zdania o tej samej treści lub łudząco podobnej) więcej niż jeden raz.  

11. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, jeżeli łącznie spełnia 
następujące warunki:  

a) dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep sieci Żabka tj. podmiot 
faktycznie prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w punkcie handlowym w sieci 
Żabka, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego 
sfałszowania, 

b) dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich 
treści lub ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, 
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych 
dowodów zakupu; 

c) dowód zakupu jest czytelny, 

d) w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, 
iż zakup dotyczył jednego z Produktów Promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje 
adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu 
Promocyjnego. 

Organizator zastrzega, iż dowodu zakupu, który nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków 
nie stanowi w rozumieniu niniejszego Regulaminu dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie 
zakupu Produktu Promocyjnego i nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dowodów zakupów pod kątem ich zgodności 
z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione przez sklep, którego nazwa i adres znajdują 
się na dowodzie zakupu i czy nie są sfałszowane. W tym celu Organizator może zażądać od 
Uczestnika przesłania na adres Organizatora oryginałów dowodów zakupu Produktu Promocyjnego 
w liczbie odpowiadającej liczbie dokonanych zgłoszeń. Stwierdzenie, iż dowód zakupu niespełnienia 
warunków określonych w Regulaminie lub odmowa przesłania oryginałów dowodów zakupów 
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stanowi podstawę wykluczenia danego 
Uczestnika z Promocji, usunięcia wszystkich zgłoszeń tego Uczestnika z jednoczesnym 
wygaśnięciem prawa do otrzymania Kodów w Sprzedaży Premiowej oraz wygaśnięciem prawa 
do Nagrody w Konkursie. Również informacja otrzymana ze sklepu, którego nazwa znajduje się 
na dowodzie zakupu, iż wskazany dowód zakupu nie został wystawiony przez ten sklep, jest 
podstawą wykluczenia danego Uczestnika z Promocji, usunięcia wszystkich zgłoszeń tego 
Uczestnika z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do otrzymania Kodów w Sprzedaży Premiowej 
oraz wygaśnięciem prawa do Nagrody w Konkursie.  

13. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Uczestnika warunków wynikających z niniejszego 
Regulaminu lub naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Promocji lub wpływania przez Uczestnika 
na wynik Promocji w sposób nieuprawniony (nieprzewidziany w Regulaminie lub niezgodny 
z prawem), Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby, wykluczyć danego Uczestnika 
z Promocji, pozbawić go prawa do otrzymania Kodu w Sprzedaży Premiowej lub prawa do Nagrody. 



W wypadku ujawnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim 
po doręczeniu Nagrody Uczestnik taki  będzie zobowiązany do jej zwrotu.  

14. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Promocji Organizator może 
kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez 
niego sposobów komunikacji; podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika 
podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Promocji. 

15. Uczestnik w dowolnym momencie może wycofać się z Promocji poprzez poinformowanie 
Organizatora o rezygnacji z Promocji wysyłając wiadomość na adres e-mail magnum@advalue.pl  z 
adresu e-maila, który był podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Rezygnacja w przypadku Sprzedaży 
Premiowej powoduje utratę prawa do otrzymania Kodów a w przypadku laureata Nagrody 
powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.  

§ 5. Przyznawanie Nagród oraz Kodów 

1. Ciałem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu Kodów w Sprzedaży 
Premiowej a także o przyznaniu Nagród w Konkursie będzie komisja powołana przez Organizatora 
(dalej: „Komisja”). Komisja zapewni także nadzór nad prawidłowym przebiegiem Promocji oraz 
będzie rozstrzygać wszystkie wątpliwości związane z niniejszą Promocją. 

2. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu Kodu w Sprzedaży Premiowej dokona weryfikacji 
poprawności zgłoszenia wraz z weryfikacją adresu IP, o której mowa w § 4 ust. 7 powyżej oraz 
spełnienia pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

3. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, do Uczestnika zostanie wysłana 
wiadomość e-mail na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym z Kodem lub informacją, że 
weryfikacja zgłoszenia jest negatywna. Wysyłanie wiadomość będzie dokonywane na bieżąco 
w miarę napływu zgłoszeń, nie później jednak, niż w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania 
zgłoszenia.  

4. Organizator, przed wydaniem Kodów, może zażądać od Uczestnika przesłania na adres 
Organizatora oryginałów dowodów zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie odpowiadającej 
liczbie dokonanych zgłoszeń.  

5. Wydawanie Kodów jest realizowane w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli dziennej Kodów 
wynoszących 220 sztuk, zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w zdaniu następnym. Zwroty 
niewykorzystane w danej dobie przechodzą na kolejną. Organizator na bieżąco będzie informował 
Uczestników o pozostałej do wykorzystania liczbie Kodów w danej dobie na stronie internetowej 
Promocji. Jeśli maksymalna przewidziana pula Kodów na dobę zostanie wykorzystana w danej dobie 
to Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej Promocji.  

6. Komisja w Konkursie oceniać będzie Prace Konkursowe biorąc pod uwagę przede wszystkim 
oryginalność i kreatywność nadesłanych Prac Konkursowych, a także zgodność z zasadami 
poprawności językowej oraz związek z tematyką zadania konkursowego. 

7. Komisja, działając w oparciu o kryteria określone w ust. 6 powyżej, a także biorąc pod uwagę 
zgodność zgłoszeń oraz Prac Konkursowych z postanowieniami Regulaminu, w terminie do 
15.05.2022 r. wyłoni spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych 3 laureatów Nagród w 
Konkursie oraz 3 osoby rezerwowe (tj. po jednej osobie rezerwowej do każdego laureata).  

8. Komisja może nie wyłonić wszystkich laureatów i nie przyznać wszystkich Nagród, w przypadku 
gdy zgłoszone Prace Konkursowe, zdaniem Komisji, nie będą spełniać kryteriów określonych 
w Regulaminie. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. 

9. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej w wiadomości przesłanej na adres e-mail 
podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Informacja o wygranej zostanie wysłana najpóźniej do dnia 
20.05.2022 r. 

10. Każdy laureat powinien w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia, o którym 
mowa w ust. 9 wysłać na adres e-mail: magnum@advalue.pl wypełnione oświadczenie laureata, 



które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (w formacie jpg, png, pdf max. 5 MB) (dalej: 
„Oświadczenie Laureata”). 

11. Organizator, przed wydaniem Nagrody, może zażądać od laureata przesłania na adres Organizatora 
oryginałów dowodów zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie odpowiadającej liczbie 
dokonanych zgłoszeń.  

12. Niewysłanie poprawnie wypełnionego Oświadczenia Laureata w podanym terminie lub 
niespełnienia przez laureat któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 
Regulaminie, skutkuje utratą prawa do Nagrody, która przechodzi na osobę rezerwową przypisaną 
do danego laureata.  W terminie 2 dni roboczych od utraty prawa do nagrody przez poprzedniego 
laureata, Organizator powiadomi osobę rezerwową o wygranej w wiadomości przesłanej na adres 
e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. W takim przypadku postępowanie z osobą 
rezerwową będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku poprzedniego laureata. 
Jeżeli osoba rezerwowa nie wyśle poprawnie wypełnionego Oświadczenia Laureata w podanym 
terminie lub niespełnieni któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 
Regulaminie Nagroda, to traci prawo do Nagrody. Taka Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie 
do dyspozycji Organizatora. 

13. Nagrody zostaną wysłane laureatom przesyłką kurierską na adres wskazany przez laureata 
w Oświadczeniu Laureata najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość odbioru Nagrody lub Kodu z przyczyn 
leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. W szczególności Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych w Oświadczeniu Laureata lub 
błędnego adresu e-mail w Formularzu Zgłoszeniowym. Adres zamieszkania podany w Oświadczeniu 
Laureata jest adresem do wysyłki Nagród. 

§ 6. Prawa autorskie do Pracy Konkursowej  

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą nadesłanej 
Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do 
zgłoszonego rozwiązania Pracy Konkursowej. W razie gdyby takie zapewnienie okazało się 
nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.  

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie (z chwilą nadesłania zgłoszenia), nabywa 
od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń 
terytorialnych, na czas nieokreślony z Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu, będących 
utworami w rozumieniu Ustawy na następujących polach eksploatacji:  

a) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności Internetu  

b) rozpowszechnianie poprzez umieszczanie na stronie Promocji/Zleceniodawcy i udostępnianie 
użytkownikom tej strony, w miejscu i czasie przez nich wybranym.  

3. Organizator ma prawo udzielania dalszej licencji (sublicencja) w zakresie określonym w ust. 2 
powyżej. 

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nadesłane 
rozwiązania zdania konkursowego zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Zleceniodawcę.  

5. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na 
zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie.  

§ 7. Postępowanie Reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłaszane najpóźniej w terminie do 
14.07.2022 roku w formie pisemnej na adres Organizatora: Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie 00-032, ul. Przeskok 2 z dopiskiem na kopercie o treści: „Reklamacja – Remiksujemy 
Magnum” lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: magnum@advalue.pl z 
tytułem o treści: „Reklamacja – Remiksujemy Magnum”.  



2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny (w przypadku 
reklamacji wysłanej pocztą) lub adres e-mail do kontaktu (w przypadku zgłaszania reklamacji 
w formie elektronicznej) oraz adres e-mail numer wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, 
jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu  reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję.  

4. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub przesłania pocztą 
elektroniczną.  

5. Zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres korespondencyjny lub w formie 
elektronicznej na adres e-mail do kontaktu, wskazany w reklamacji.  

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do 
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 
sądowego przed właściwym sądem powszechnym. 

§ 8. Dane Osobowe 

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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 – dalej „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie trwania Promocji jest Unilever 
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej 
„Administrator”). Kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora danych osobowych e-mail: 
privacy.pl@unilever.com.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji  w szczególności: w celu wyłonienia laureatów 
Konkursu oraz wydania Nagród, weryfikacji uprawnień Uczestnika do otrzymania Kodu 
w Sprzedaży Premiowej oraz wysyłki Kodów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby 
której dane dotyczą),  

b) w celu wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku 
z organizacją Promocji, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Organizatorze), 

c) w celach związanych ze świadczeniem na rzecz Uczestników usług drogą elektroniczną 
o których mowa w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych 
jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą) 

d) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Promocją na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze – w postaci ustosunkowania się do złożonej reklamacji), 

e) w celu ustalenia, dochodzenia, obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników lub 
laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: 

a) adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, numer IP - dotyczy Uczestników 
wysyłających Formularz Zgłoszeniowy, 

b) imię i nazwisko, adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym, adres zamieszkania, 
numer telefonu kontaktowego - dotyczy laureata, który przedłożył Organizatorowi ww. dane 
w Oświadczeniu Laureata, 



c) imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny (w przypadku reklamacji wysłanej pocztą) 
lub adres e-mail do kontaktu (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), 
adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym - dotyczy Uczestników i laureatów, którzy 
złożyli reklamację. 

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału 
w Promocji i ewentualnie wydania Nagrody w Konkursie lub wydanie Kodu w Sprzedaży Premiowej, 
czy rozpatrzenia reklamacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Promocji czy też 
ewentualne wydanie Nagrody lub Kodu czy też rozpatrzenie reklamacji. 

6. Czas, przez jaki będą przechowywane dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu będą 
przetwarzane:  

a) w zakresie organizacji i przeprowadzenia Promocji – do czasu realizacji celu zgody lub jej 
odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej,  

b) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do 
czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z Promocją,  

c) w zakresie rozpatrzenia reklamacji oraz w zakresie wypełnienia innych obowiązków prawnych 
ciążących na Organizatorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie 
odpowiedniej dokumentacji i wypełnianie obowiązków z nich wynikających, 

d) w zakresie świadczenia na rzecz Uczestników usług drogą elektroniczną- nie dłużej niż do czasu 
wygaśnięcia roszczeń w związku ze świadczeniem tych usług. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, danych, jak również wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych zwłaszcza w celu realizacji przez Administratora jego prawnie 
uzasadnionych interesów oraz prawo do żądania przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie 
jednakże bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się 
na adres e-mail privacy.pl@unilever.com.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w sytuacji, gdy uzna ona, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 
przepisów prawa. 

9. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy 
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ramach Promocji w celu jej organizacji 
i przeprowadzania jest Organizator.  

10. Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Unilever, 
mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy 
kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, podmioty które będą wspomagały 
organizację Promocji, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, 
prawnicze, księgowe, usługi kurierskie. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

§ 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. W związku z przeprowadzaniem Promocji Organizator świadczy usługi elektroniczne w zakresie 
opisanym w Regulaminie (w szczególności w zakresie dostępu do treści zawartych na stronie 
Promocji, wypełniania i przesyłania Formularzy Zgłoszeniowych, wysyłania Kodów), który to 
Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej.  

2. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się 
ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. 



3.  Usługi świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać 
z usługi wielokrotnie z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.  

4. Dla skorzystania z usług konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer, tablet, smartfon 
z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a także adresu poczty e-mail. Za dostęp do sieci 
Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z obowiązująca 
u tegoż operatora taryfą.  

5. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem przedmiotowych usług treści 
o charakterze bezprawnym 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usług w sposób 
wskazany w § 7 ust. 1 Regulaminu. W przypadku złożenia reklamacji mają odpowiednie 
zastosowanie postanowienia § 7 Regulaminu.  

16. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne w każdym czasie w sposób wskazany w § 4 
ust. 15 Regulaminu, przy czym takie wypowiedzenie jest różnoznaczne z rezygnacją z udziału 
w Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do otrzymania Kodów w Sprzedaży Premiowej 
a w przypadku laureata z wygaśnięciem prawa do Nagrody w Konkursie. 

§ 10. Postanowienia Końcowe 

1. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – 
reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

2. Promocja nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji 
i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim 
Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu 
i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, 
w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość 
skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:  

a) wprowadzenie zmian mających na celu uniemożliwienie udziału w Promocji w sposób 
sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;  

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Promocję lub treść 
Regulaminu;  

c) wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego 
orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji;  

z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zmiana nie wpłynie na prawa nabyte osób biorących udział 
w Promocji oraz nie będzie pogarszać warunków Promocji. O zmianie Regulaminu Organizator 
powiadomi za pośrednictwem strony internetowej Promocji www.promocjeunilever.pl/magnum 
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji nowego regulaminu. 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem startu promocji. 

http://www.promocjeunilever.pl/magnum


Załącznik nr 1 – Regulamin Korzystania z 30-dniowych Kodów Empik Music z Promocji ”Remiksujemy 

Magnum”  

Skorzystanie z kodu zasilającego Empik Music udostępnionego przez ”Remiksujemy Magnum” oznacza 

akceptację następujących postanowień:  

1) Regulamin Empik Music, który można znaleźć pod adresem 

https://www.empik.com/regulaminmusic, stanowi część niniejszych Warunków korzystania z 

kodów.  

2) Kod może zostać przeznaczony wyłącznie do aktywacji subskrypcji Abonamentu Empik Music.  

3) Kod zasilający nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części, nie podlega również 

zwrotowi.  

4) Warunkiem zrealizowania kodu zasilającego jest posiadanie lub utworzenie Konta Klienta w 

serwisie empik.com, zaakceptowanie Regulaminu korzystania z serwisu Empik Music 

https://www.empik.com/regulamin-music i zakup Abonamentu Empik Music za pomocą kodu 

w okresie promocji.  

5) Aby wykorzystać kod, należy:  

a) Wejść na stronę https://www.empik.com/music/kod i wpisać kod;  

b) Zalogować lub zarejestrować się do konta empik.com;  

c) Ściągnąć aplikację Empik Music.  

6) Kod jest jednorazowego użytku – jedna osoba może go wykorzystać jeden raz.  

7) Kod jest ważny od 13.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Jedynie w okresie ważności kodu, można go 

aktywować. Po upływie ważności, kod zasilający wygasa i nie można go już użyć do aktywacji 

subskrypcji Empik Music.  

8) W okresie bezpłatnego okresu Abonamentu Empik Music, trwającego 30 (słownie: trzydzieści) 

dni, nie zostaną naliczone żadne opłaty za korzystanie z Usługi. Klient ma prawo anulować 

subskrypcję Empik Music w dowolnym momencie (Empik.com -> Twoje Konto -> Empik Music 

- > Twoje abonamenty -> Anuluj abonament).  

9) Wydawcą kodów jest Empik S.A. (dalej: Empik) z siedzibą w Warszawie 00-017, ul. 

Marszałkowska 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197.  

10) Reklamacje dotyczące kodów mogą być zgłaszane do Empik:  

a) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: 

obsluga.klienta@empik.com (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja–Empik Music – 

”Remiksujemy Magnum” 

b) za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie 

www.empik.com);  

c) pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja –Empik Music – 

”Remiksujemy Magnum”).  

11) Reklamacje związane z korzystaniem z kodów będą rozpatrywane przez Empik w terminie 14 

dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.  

12) W celu uzyskania pomocy i odpowiedzi na pytania, odwiedź stronę www.empik.com/music 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Laureat Konkursu w ramach Promocji „Remiksujemy Magnum” 

 

Imię i nazwisko:  

………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Adres e-mail (podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym):   

https://www.empik.com/regulaminmusic
https://www.empik.com/regulamin-music
http://www.empik.com/music


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu do kontaktu:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, nr mieszkania): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: …………………………………….… Miejscowość:……………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że 
zapoznałam/em się z Regulaminem Promocji „Remiksujemy Magnum”. Oświadczam też, że nie jestem 
osobą podlegającą wyłączeniu z udziału w Promocji stosownie do § 2 ust. 2 Regulaminu.  

 

 

 

 

 

…………………………………………  

Czytelny podpis  

 

 

 

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 

 


