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Regulamin konkursu „Doświadcz zimowego Tomorrowland z VELO” 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Doświadcz zimowego Tomorrowland z VELO” (dalej „Konkurs”) jest 

British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Krakowiaków 48, 

02-255 Warszawa, posiadająca NIP: 5222917210, REGON: 141817884, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd 

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

0000328269, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 141 000 000,00 zł (sto czterdzieści 

jeden milionów złotych), dalej zwana jako „Organizator”. 

2. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

https://www.velo.com/pl/pl/tomorrowland  

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 

5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany 

z serwisem Facebook oraz Instagram. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w 

związku z Konkursem (np. komentarze, pytania) powinny być adresowane do Organizatora. 

Organizator zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe 

w związku z przeprowadzeniem Konkursu.  

6. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu.  

 

§ 2. 

Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która: 
a. ma ukończone 18 (osiemnaście) lat, 
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
c. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
d. jest użytkownikiem wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych lub 

wyrobów powiązanych, 
e. nie jest pracownikiem Organizatora oraz podmiotu działającego na jego zlecenie, tj. 

Spacecamp sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, 
posiadająca NIP: 7010710876, REGON: 368084457, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000691123 (dalej 
jako: „Spacecamp”) lub najbliższym członkiem rodziny pracownika. Pracownikiem w 
rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, pracownik tymczasowy świadczący pracę na rzecz Organizatora lub Spacecamp, 
jak i osoba współpracująca z Organizatorem lub Spacecamp na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: 
małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający oraz osoby 
pozostające we wspólnym pożyciu.  

f. zaakceptowała Regulamin oraz dokonała skutecznego zgłoszenia do Konkursu w sposób 
opisany w Regulaminie 

2. Uczestnik zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za wszelkie ewentualne 
szkody, jakie Uczestnik może ponieść w związku z uczestnictwem w Konkursie 
przeprowadzanym za pośrednictwem tych serwisów.  

https://www.velo.com/pl/pl/tomorrowland
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3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub 

innych praw osób trzecich oraz w przypadku innych naruszeń Regulaminu, Organizator może 

podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać w 

wiadomości e-mail do Organizatora na adres: konkurs.velo@spacecampx.com  

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady zawarte w Regulaminie. 

 

§ 3. 

Zasady Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od dnia 26 stycznia 2023 r. godz. 13:00 do dnia 15 lutego 2023 r. godz. 23:59. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy uzupełnić formularz konkursowy znajdujący się pod 

adresem: https://www.velo.com/pl/pl/tomorrowland, zawierający następujące pola 

obowiązkowe: 

a. imię i nazwisko Uczestnika; 

b. adres e-mail; 

c. rozwiązanie zadania konkursowego; 

d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz dodatkowych 

informacji zawartych w odpowiedzi na pytanie konkursowe w celu wzięcia udziału w 

Konkursie; 

e. oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji 

jego postanowień. 

3. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza konkursowego i wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik 

otrzyma na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

konkursowego. 

4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego we własnym imieniu, przy wykorzystaniu 

własnego adresu e-mail. Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń konkursowych w imieniu 

osób trzecich ani za pośrednictwem ich kont. W przypadku złamania powyższego zakazu 

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu.  

5. Zadanie konkursowe polega na wybraniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamknięte „1. 

Gdzie odbywa się Festiwal Tomorrowland?” oraz udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytanie 

otwarte 2. „Opisz swój wymarzony pobyt na zimowej edycji Tomorrowland”. Za odpowiedź na 

pierwsze pytanie Uczestnik może uzyskać maksymalnie 1 punkt, natomiast za odpowiedź na 

drugie pytanie Uczestnik może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Warunkiem oceny 

odpowiedzi na drugie pytanie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pierwsze pytanie.  

6. O przyznaniu Nagrody decyduje komisja konkursowa w składzie 3 (trzech) osób wybranych 

przez Organizatora (dalej jako: „Komisja”). Komisja dokona oceny przesłanych zgłoszeń 

konkursowych oraz przydzieli odpowiednią ilość punktów za odpowiedź na pytanie otwarte, 

biorąc pod uwagę kreatywność i pomysłowość wykonania.  

7. Komisja dokona dyskwalifikacji zgłoszenia konkursowego w przypadku, gdy praca konkursowa 

zawiera treści: 

a. o charakterze bezprawnym, tj. naruszające przepisy prawa lub zasady współżycia 

społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w 

szczególności treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, dyskryminujące ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, przekonania polityczne 

lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację 

seksualną, nawołujące do popełnienia czynu zabronionego; 

mailto:konkurs.velo@spacecampx.com
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b. naruszające lub mogące naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń 

geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych 

chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług oraz prawa osób trzecich, w tym 

prawa własności intelektualnej; 

c. stawiające w negatywnym świetle produkty lub marki Organizatora. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22 lutego do godz. 17.00 poprzez poinformowanie o 

tym uczestników na stronie internetowej Organizatora.  

9. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej oraz sposobie otrzymania nagrody w ciągu 3 

(trzech) dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia Konkursu, za pośrednictwem wiadomości 

email na adres podany przez zwycięzcę w formularzu konkursowym. 

 

§ 4. 

Nagroda 

 

1. Nagrodą w Konkursie są: 

a. 2 (dwa) imienne bilety wstępu na festiwal „Tomorrowland”, który odbędzie się w okresie 

od dnia 21 marca do 25 marca 2023 r.,  

b. 2 (dwa) bilety lotnicze na przelot z Warszawy do Grenoble (Francja) dnia 21 marca 2023 

r., 

c. 2 (dwa) bilety lotnicze na przelot z Grenoble (Francja) do Warszawy dnia 25 marca 2023 

r., 

d. nocleg w dniach 21 marca do 25 marca 2023 roku w hotelu wskazanym przez Organizatora 

o standardzie nie niższym niż czterogwiazdkowy.  

e. ubezpieczanie na czas pobytu na festiwalu i podróży.  

- dalej jako: „Nagroda”.  

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, 

w szczególności nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody na gotówkę. 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, nie przysługuje mu jednak w zamian ekwiwalent pieniężny. 

4. Oprócz Nagrody zwycięzca otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 

wartości Nagrody (dalej: „Nagroda Dodatkowa”). 

5. Zrzeczenie się lub utrata prawa do Nagrody powoduje jednoczesne zrzeczenie się Nagrody 

Dodatkowej. 

6. Organizator pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie rozliczał 

podatek zwycięzcy w zeznaniu rocznym. Organizator sporządzi PIT-8AR, tj. deklarację roczną o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu 

skarbowego.  

7. Nagroda Dodatkowa nie będzie wypłacana bezpośrednio Zwycięzcy, ale zostanie 

odprowadzona przez Organizatora do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności Organizatora. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na potrącenie 

Nagrody Dodatkowej w celu zapłaty w imieniu Uczestnika, który został zwycięzcą, kwoty 

należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody oraz od Nagrody Dodatkowej.  

8. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia podatku mogą zostać również przekazane 

Zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości email.  

9. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania wiadomości o zwycięstwie w Konkursie, 

Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pomocą adresu elektronicznego podanego w 

formularzu konkursowym, w celu ustalenia szczegółów do przesłania Nagrody.  
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10. W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od kontaktu mailowego, o którym mowa w ust. 9 powyżej, 

Zwycięzca jest zobowiązany przesłać skan wypełnionego odręcznie Oświadczenia Zwycięzcy 

konkursu „Doświadcz zimowego Tomorrowland z VELO” (dalej jako: „Oświadczenie”), które 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres email: 

konkurs.velo@spacecampx.com. W Oświadczeniu Zwycięzca oświadcza, że jest pełnoletni oraz 

że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również podaje dodatkowe dane 

osobowe konieczne do wydania Nagrody, tj. adres zamieszkania, numer PESEL oraz adres 

właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego. Zwycięzca udziela także zgody na przetwarzanie 

wyżej wymienionych danych oraz oświadcza o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych. Przesłanie skanu odręcznie wypełnionego Oświadczenia jest warunkiem 

uzyskania Nagrody.  

11. W przypadku braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych 

od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości email o zwycięstwie w Konkursie, 

nieprzesłania przez Zwycięzcę odręcznie wypełnionego skanu Oświadczenia lub w przypadku 

podania przez Zwycięzcę nieprawidłowych danych w Oświadczeniu, Zwycięzca traci prawo do 

Nagrody. W związku z powyższym Zwycięzcy nie przysługują żadne roszczenia względem 

Organizatora z tytułu utraty Nagrody. Wskazana Nagroda może zostanie przyznana innemu 

Uczestnikowi.  

12. Zwycięzca może zmienić lub poprawić wskazane przez siebie dane poprzez wysłanie 

Organizatorowi prawidłowych danych w terminie określonym w pkt 10 powyżej, na adres 

email Organizatora  konkurs.velo@spacecampx.com . 

13. W ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od uzyskania od Zwycięzcy danych, o których mowa w 

pkt 9 powyżej, Organizator przekaże Nagrodę za pomocą wiadomości email.  

14. Wartość Nagrody w zakresie biletów wstępu na festiwal oraz noclegu, o których mowa w ust. 

1 lit. a) oraz d) powyżej, wynosi 6.080,00 (sześć tysięcy osiemdziesiąt) euro. Wartość 

pozostałych elementów Nagrody o których mowa w ust. 1 lit. b), c)  oraz e) powyżej, 

uzależniona jest od czynników niezależnych od Organizatora (w szczególności zmian cennika 

lotów i stawek ubezpieczeń) i zostanie wskazana Zwycięzcy najpóźniej z chwilą odbioru 

Nagrody. 

§ 5. 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać na piśmie, przesyłając je na 

adres korespondencyjny Organizatora konkurs.velo@spacecampx.com z dopiskiem 

określającym nazwę Konkursu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez 

Organizatora reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres 

Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, adres mailowy/telefon 

kontaktowy oraz szczegółowy opis reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje 

wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika 

składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. 

4. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data jej nadania do Organizatora. 

 

§ 6. 

Usługa świadczona drogą elektroniczną 

 

mailto:konkurs.velo@spacecampx.com
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1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści 

zawartych na stronie internetowej Organizatora związanych z udziałem w Konkursie. Usługi 

opisane w niniejszym Regulaminie świadczone są nieodpłatnie.  

2. Do poprawnego korzystania ze strony internetowej Organizatora za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej wymagane jest korzystanie z najnowszej wersji dowolnej 

przeglądarki. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz 

opcję „cookie”. Niezbędny jest również stały dostęp do Internetu oraz posiadanie aktywnej 

skrzynki e-mail.  

3. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Uczestnika lub inne osoby zmian w 

posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji urządzenia Uczestnika, 

zainstalowaniu (lub korzystaniu) na tym urządzeniu z innego programu komputerowego, 

mającego wpływ na działanie strony internetowej Organizatora, może ona nie działać lub 

działać w sposób nieprawidłowy. Organizator informuje, że w powyższych przypadkach 

korzystanie ze strony internetowej Organizatora może okazać się niemożliwe albo może 

nastąpić ograniczona możliwość korzystania ze strony internetowej Organizatora. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, korzystanie ze strony internetowej 

Organizatora nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa urządzeń, którymi posługuje się 

Użytkownik.  

5. Organizator świadczy usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych 

w ramach dostarczanych usług.  

6. Pomimo podejmowania przez Organizatora środków, o których mowa w ust. 5 powyżej, każdy 

Uczestnik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych 

z korzystaniem z sieci Internet, takich jak złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany 

(konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy śledzące działania Uczestników, spam, 

phishing. 

7. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust.6 powyżej, Uczestnik powinien 

stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, przykładowo w postaci programu 

antywirusowego, zapory sieciowej (firewall), stosowania mechanizmów szyfrujących, 

regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzania wiedzy na temat zagadnień 

związanych z cyberbezpieczeństwem.  

8. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Uczestnika, stosownie do treści umowy łączącej 

Uczestnika z jego operatorem telekomunikacyjnym. 

 

§ 7. 

Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 10 maja 2018 roku oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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 jako: 

„RODO” oraz  innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Zwycięzcy jest Organizator. 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:  

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym 
Regulaminie oraz wydania Nagród (na podstawie odpowiednio zgody Uczestnika lub 
Zwycięzcy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
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b) wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych (podstawa prawna 
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) rozpatrywania reklamacji związanych z organizacją Konkursu i wyłanianiem 
Zwycięzców oraz obrony przed roszczeniami przez Organizatora (na podstawie 
uzasadnionego interesu Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Organizator Konkursu przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów, 

dla których dane są gromadzone, tj.: 

a) do upływu okresu, w którym Uczestnik może złożyć reklamację, 

b) w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika - przez okres przedawnienia 

roszczeń Uczestnika z tytułu realizacji Konkursu przez Organizatora, 

c) dane Zwycięzców – przez okresy wskazane w odrębnych przepisach nakładających 

na Organizatora obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej, 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zostało powierzone spółce Spacecamp sp. z o.o. 

z siedzibą pod adresem ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, na podstawie zawartej umowy o 

powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika mogą być również 

powierzane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Organizatora, m.in. 

dostawcom usług hostingowych, kurierom, dostawcom usług elektronicznych, firmom 

świadczącym obsługę IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 

z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora. Dane osobowe Zwycięzcy 

mogą być ponadto przekazane organizatorowi festiwalu „Tommorowland” oraz biurom 

podróży. Dane osobowe Uczestnika lub Zwycięzcy mogą być przekazywane na podstawie 

odpowiednich umów także innym podmiotom, takim jak kancelarie świadczące obsługę 

prawną lub podatkową, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także udostępniane 

organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

w szczególności właściwym urzędom skarbowym.  

6. Dane osobowe Uczestnika i Zwycięzcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie będą profilowane stosownie do art. 22 RODO. 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej 

odpowiedni stopień ochrony lub standardowych klauzul umownych. Dane mogą być 

przekazywane do spółek z grupy kapitałowej Organizatora poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym na podstawie umowy między spółkami z grupy Organizatora dotyczącej 

przekazywania danych osobowych, zawartej zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony 

danych przyjętymi przez Komisję Europejską. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konkursie. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 

a) prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Uczestnika 
i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),  

b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu 
(art. 15 RODO), 

c) prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Uczestnika, jeżeli 
są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych 
(art. 16 RODO), 

d) prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika „prawo do bycia zapomnianym” 
(art. 17 RODO), 

e) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestnika w 
przypadkach wskazanych w art. 18 RODO 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika (art. 20 RODO), 
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g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika 
(art. 21 RODO) w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego 
prawnie uzasadnionego interesu 

8. Uczestnik może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Organizatorem pod 

adresem British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. ul. Krakowiaków 48, 02-255 

Warszawa lub poprzez pocztę elektroniczną: daneosobowe@bat.com.pl lub poprzez kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora poprzez pocztę elektroniczną: iod@bat.com lub 

na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, British American Tobacco Polska 

Trading sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa. 

9. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu 

nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa) w przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://www.velo.com/pl/pl/regulaminy-akcji-promocyjnych w sposób umożliwiający jego 

pobranie i zapisanie przez Uczestnika. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 

maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania 

cywilnego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

 

 

 

 

  

mailto:daneosobowe@bat.com.pl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.velo.com%2Fpl%2Fpl%2Fregulaminy-akcji-promocyjnych&data=05%7C01%7Ch.horalska%40spacecampx.com%7Cff7af5c799ef41c8281908dafeeb1bee%7C5976157935f44f98af0b4362bebc0f5d%7C0%7C0%7C638102583543183444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S7je%2B1s2pYCLPauKcxx0q8P1GaqpYtvHR0BVTcoEcPQ%3D&reserved=0
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU „Doświadcz zimowego Tomorrowland z VELO” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Imię i nazwisko Zwycięzcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kraj zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu komórkowego: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Nazwa i adres właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego: ……………………………………………………………………………… 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. moich danych 

osobowych podanych powyżej w celu wydania nagrody w konkursie „Doświadcz zimowego Tomorrowland 

z VELO”.  

 

Data:………………………………………………. Podpis: …………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych jako Zwycięzcy 

konkursu zgodnie z informacjami wskazanymi w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie 

https://www.velo.com/pl/pl/regulaminy-akcji-promocyjnych  

 

Data:……………………………….. Podpis: ………………………………………………………………………….. 

https://www.velo.com/pl/pl/regulaminy-akcji-promocyjnych

