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Regulamin Loterii Promocyjnej „Świąteczna Loteria Pepsi” 

 zwany dalej „Regulaminem”.  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa loterii promocyjnej. 

Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią”, jest prowadzona pod 

nazwą „Świąteczna Loteria Pepsi”. 
 

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 wśród konsumentów produktów Pepsi-Cola General 

Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Zamoyskiego 24/26, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097597, NIP: 5260210530. 
 

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 w sklepach prowadzonych pod marką Żabka na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzących sprzedaż produktów objętych Loterią. Lista sklepów Żabka dostępna jest pod 
adresem: https://www.zabka.pl/znajdz-sklep. 
 

5. Czas trwania Loterii. 

Loteria trwa od dnia 17.11.2021 roku do dnia 28.02.2022 roku. Czas trwania Loterii obejmuje 

złożenie u notariusza listy z przypisanymi nagrodami do punktów czasowych, sprzedaż promocyjną               

i przyjmowanie zgłoszeń do Loterii (od dnia 24.11.2021 roku do dnia 21.12.2021 roku z zastrzeżeniem 

pkt 6), wydanie nagród i postępowanie reklamacyjne. 
 

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej. 

Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi” 

uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 24.11.2021 roku i kończy w dniu 

21.12.2021 roku lub po ich wyczerpaniu. Poza tym okresem Produkty Promocyjne mogą być 

dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.  
 

7. Produktami Promocyjnymi są produkty marek Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Mango, Pepsi Lime & Mint, 

7Up, Mirinda, Mountain Dew, (wszystkie dostępne warianty smakowe) w butelkach plastikowych               

o pojemności 1,5 l. 

 
NAGRODY W LOTERII  

8. Wykaz nagród: 

https://www.zabka.pl/znajdz-sklep
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Nagroda w postaci bonów towarowych Żabki o wartości 100 zł (bony wydawane są o nominałach 5 x 

20 zł) – 1.400 nagród o łącznej wartości 140.000 zł brutto. 
 

Wartość puli nagród 140.000 zł brutto.  
 

9. Nagrody w Loterii nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. 
 

UCZESTNICY LOTERII 

10. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, 

może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1740) z zastrzeżeniem pkt 11 Regulaminu, która: 

▪ ma ukończone 16 lat, 

▪ jest zarejestrowanym Uczestnikiem i posiada aktywne konto programu „żappka" należącego 

do Żabka Polska Sp. z o.o., którego regulamin znajduje się na stronie internetowej 

 https://zappka.app/regulamin-zappka, 

▪ posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

▪ spełnia warunki Regulaminu. 
 

11. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Żabka Polska Sp. z o.o., Organizatora, Artegence 

Sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny 

wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: 

małżonek/osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz 

przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 
 

12. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII 

13. Aby wziąć udział w Loterii, należy: 

13.1. w dniach 24.11.2021 roku - 21.12.2021 roku dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu 

Promocyjnego w sklepie Żabka, skanując przy zakupie kod swojego, aktywnego konta                        

w aplikacji „żappka”. Uczestnik po spełnieniu ww. warunków otrzymuje w aplikacji „żappka” 

unikalny kod na karcie questu (karcie promocji wyświetlanej w aplikacji) zwany dalej 

„Unikalnym Kodem”.  

Organizator zastrzega, iż Unikalny Kod jest widoczny na karcie questu, do momentu dokonania 

kolejnego zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie Żabka z aplikacją „żappka”. W związku                 

z powyższym Uczestnik, jeśli jeszcze nie dokonał zgłoszenia Unikalnego Kodu do Loterii 

(zgodnie z pkt 13.2), zobowiązany jest przed spełnieniem kolejnego warunku zakupowego 

(opisanego w zdaniu pierwszym), zapisać Unikalny Kod. Po spełnieniu kolejnego warunku 

zakupowego, poprzedni Unikalny Kod na karcie questu jest już niewidoczny dla Uczestnika. 

Jeden Dowód Zakupu uprawnia do otrzymania jednego Unikalnego Kodu i dokonania jednego 

zgłoszenia do Loterii. W przypadku zakupu kilku Produktów Promocyjnych na jednym 

Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje możliwość otrzymania większej liczby 

Unikalnych Kodów i dokonania większej liczby zgłoszeń do Loterii na dany Unikalny Kod.  

https://zappka.app/regulamin-zappka
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13.2. w dniach 24.11.2021 roku - 21.12.2021 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia na serwer) 

wypełnić formularz rejestracyjny zwany dalej „Formularzem rejestracyjnym” na stronie 

internetowej www.pepsi.pl. Przez rejestrację za pomocą Formularza rejestracyjnego rozumie 

się:  

a) wpisanie imienia i nazwiska, 

b) wpisanie adresu e-mail,  

c) wpisanie numeru telefonu komórkowego, 

d) wpisanie Unikalnego Kodu (uzyskanego zgodnie z pkt 13.1 w aplikacji „żappka”), 

e) potwierdzenie ukończenia przez Uczestnika 16 lat oraz zapoznania się z Regulaminem 

Loterii poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego 

oświadczenia, 

f) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności 

poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią wyrażenia tej zgody, 

g) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o braku przesłanek uniemożliwiających 

otrzymanie nagrody w Loterii zgodnie z pkt 11 niniejszego Regulaminu poprzez 

zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia, 

h) opcjonalne wyrażenie dobrowolnej zgody marketingowej na otrzymywanie informacji 
handlowych poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego 
oświadczenia, 

i) Przejście pola „captcha". 

Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik zobowiązany jest nacisnąć przycisk „Wyślij”. 

Organizator zastrzega, iż nie można dokonywać zmiany danych podanych w Formularzu 

rejestracyjnym, po naciśnięciu przycisku „Wyślij”.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności z rejestracją Unikalnego Kodu lub nieotrzymania 

Unikalnego Kodu na karcie quest, Uczestnik powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić do Organizatora 

(najpóźniej do 21.12.2021 r.) na adres pepsi@avanti.waw.pl. 
 

14. Organizator zastrzega, iż jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika 

rozumie się wyłącznie ten numer oraz adres e-mail, który został podany w Formularzu rejestracyjnym 

do Loterii. 

 

15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 

13 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż jeden Unikalny Kod można tylko raz zgłosić do Loterii oraz 

Uczestnik nie może dokonać więcej niż 10 zgłoszeń do Loterii dziennie (z uwzględnieniem, iż 

walidacja następuje po adresie e-mail). Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy Uczestnik dokona 

już 10 zgłoszeń do Loterii w danym dniu, wówczas system loteryjny nie przyjmie jego kolejnego 

zgłoszenia do Loterii w danym dniu.  
 

Organizator zastrzega, iż w przypadku wpisywania przez danego Uczestnika lub innego Uczestnika 

tego samego Unikalnego Kodu w Formularzu rejestracyjnym, do Loterii zostanie zarejestrowany ten 

Unikalny Kod, który jako pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do Loterii. 

 

16. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 10 nagród w trakcie trwania 

całej Loterii. W przypadku wygrania przez Uczestnika większej liczby nagród niż przewidziana                        

w Regulaminie, kolejna nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora 

 

http://www.pepsi.pl/
mailto:pepsi@avanti.waw.pl
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ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

17. W Loterii przewidzianych jest 28 dni, podczas których Uczestnik może zarejestrować się do 

Loterii. Na każdy dzień, kiedy można dokonać rejestracji do Loterii (tj. od 24.11.2021 roku od godz. 

00:00:00 do 21.12.2021 roku do godz. 23:59:59). Organizator przewidział 50 nagród. Godziny, minuty 

i sekundy, do których przypisane są nagrody w poszczególnych dniach są zmienne. 

W programie komputerowym utworzona jest lista zawierająca datę (rok, miesiąc, dzień) i godziny 

(godzina, minuta, sekunda). Daty i godziny są z przedziału czasu, w którym można rejestrować się do 

Loterii na stronie www.pepsi.pl. Przypisanie nagrody do konkretnej daty i godziny odbywa się 

poprzez ręczne wskazanie przez pracownika Organizatora daty i godziny, do której przypisana jest 

dana nagroda. Godziny, minuty i sekundy, do których przypisana jest nagroda są zmienne. 

Wyżej opisane przypisanie nagród kończy się z chwilą wyczerpania puli nagród. Utworzona lista jest 

poufna. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród do konkretnej daty i godziny, dane te wpisywane są 

do systemu loteryjnego oraz najpóźniej w dniu 23.11.2021 r. lista złożona jest u notariusza. 

 

18. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji opisanej w pkt 13.2 Regulaminu system loteryjny sprawdza, 

czy data i godzina wpłynięcia zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą i godziną, do której przypisana 

jest nagroda. Jeśli data i godzina wpłynięcia zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą i godziną 

przypisania nagrody, Uczestnik wygrywa nagrodę. Nagrody są wygrywane w kolejności przypisanej 

zgodnie z wykazem złożonym u notariusza, o którym mowa w pkt 17 Regulaminu.  

W przypadku, gdy do systemu loteryjnego nie wpłynie żadne zgłoszenie o godzinie, do której jest 

przypisana nagroda, wówczas nagrodę wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy dokona rejestracji po 

upływie godziny, do której przypisana jest nagroda. 

W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona rejestracji pomiędzy dwoma przedziałami czasowymi, 

do których przypisane są nagrody, zgodnie z wykazem o którym mowa w pkt 17 wówczas nagroda, 

która nie została wygrana, przypada na pierwszego Uczestnika, który dokona rejestracji do Loterii                  

w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Uczestnik, który 

dokona rejestracji jako drugi, otrzyma kolejną nagrodę (pierwszą przypisaną do tego przedziału 

czasowego).  

W przypadku, gdy w Loterii nie zostaną przypisane wszystkie nagrody w związku ze zbyt małą ilością 

zgłoszeń, wówczas nagroda(-y), która(-e) nie została(-y) przypisana(-e) pozostają w dyspozycji 

Organizatora. 

Po naciśnięciu przycisku „Wyślij”, na ekranie urządzenia, za pomocą którego Uczestnik zarejestrował 

się do Loterii zostanie wyświetlona informacja o wygranej nagrodzie albo jej braku. 

Jeśli po naciśnięciu przycisku „Wyślij” pojawi się informacja w brzmieniu: 

„Gratulacje! Wygrałeś 100 zł na zakupy w Żabce! Informację o sposobie wydania nagrody 

dostaniesz w wiadomości e-mail” – oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę. 

„Tym razem nie udało Ci się wygrać. Pamiętaj, że możesz spróbować ponownie!” – oznacza to, iż 

Uczestnik nie wygrał nagrody. 

 

19. W przypadku wygrania nagrody, Uczestnik otrzymuje po pojawieniu się komunikatu o wygranej 

na stronie Loterii, informację o sposobie wydania nagrody w wiadomości e-mail na adres podany               

w Formularzu rejestracyjnym. Informacja zostanie wysłana w sposób automatyczny w ciągu 24 

godziny po dniu zgłoszenia, nie później jednak niż 22.12.2021 r.  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

20. Organizator oświadcza, iż wartość nagród przekazywanych w ramach niniejszej Loterii nie 

przekracza każdorazowo kwoty 2280,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a lit.               

a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 

ze zm.), wygrana Uczestnika Loterii jest wolna od podatku dochodowego. 
 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

21. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru 

(zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez 

niego Regulaminu. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia              

z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do 

wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii promocyjnych. 
 

OGŁASZANIE WYNIKÓW 

22. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska) dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora.  
 

WYDAWANIE NAGRÓD 

23. Nagrody wydawane są w elektronicznej formie (pdf) bonów towarowych Żabka o nominale 5 x 20 

zł. Organizator wysyła bony najpóźniej w dniu 31.01.2022 r. na adres e-mail wskazany w Formularzu 

rejestracyjnym, o którym mowa w pkt 13.2 Regulaminu. Termin ważności bonu wskazany jest na 

bonie (nie krótszy niż miesiąc od daty wysłania do Uczestnika). Bony towarowe Żabka realizowane są 

zgodnie z regulaminem korzystania z bonów dostępnym na 

https://media.zabka.pl/uploads/media/60d978d725462/regulamin-korzystania-przez-klientow-z-

bonow-zabka.pdf  
 

24. 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 

25. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii najpóźniej do dnia 14.02.2022 roku 

(data wpłynięcia reklamacji do Organizatora). 
 

26. 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: pepsi@avanti.waw.pl z dopiskiem 

„Świąteczna Loteria Pepsi – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny 

adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść 

żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 
 

27. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia 

reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. W przypadku 

złożenia reklamacji osobiście lub przesyłką rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź na 

reklamację na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres 

elektroniczny wskazany przez Uczestnika. 

https://media.zabka.pl/uploads/media/60d978d725462/regulamin-korzystania-przez-klientow-z-bonow-zabka.pdf
https://media.zabka.pl/uploads/media/60d978d725462/regulamin-korzystania-przez-klientow-z-bonow-zabka.pdf
mailto:trafkaselubpilke@pepsi.pl
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Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 

powszechnym.  
 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

28. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało 

się wymagalne. 
 

29. Bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 

do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.  
 

DANE OSOBOWE 

30. Administratorami danych osobowych Uczestników Loterii i ich przedstawicieli ustawowych są: 

a)           Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem 03-801 

Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 (zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000097597, NIP: 

5260210530, REGON: 012610700), 

b)           PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 

Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 (zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000369379, NIP: 

0000369379, REGON: 142654177), 

określani w niniejszym Regulaminie jako „Współadministratorzy".   

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: 

https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych  

Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na 

podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: 

https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf  

Współadministratorzy danych osobowych powierzyli Spółce Agencja Reklamowa Avanti Sp. z o.o. 

Sp.k.  z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na 

podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

30.1 Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii, a w przypadku laureatów o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych dane ich przedstawicieli ustawowych, są przetwarzane przez 

Organizatora Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Zakres 

przetwarzanych danych osobowych jest następujący:  

▪ imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, e-mail, adres IP urządzenia z którego 

dokonano zgłoszenia – dotyczy Uczestników i laureatów, 

▪ imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub e-mail (w przypadku Uczestników, 

którzy złożyli reklamację), 

▪ 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) – dotyczy laureatów lub przedstawicieli ustawowych laureatów, którzy 

zażądają wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej. 
 

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 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz 

https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych
https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf
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przepisów powszechnie obowiązujących. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników     

i laureatów 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 laureatów Loterii danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz 

niezbędny do wydania nagrody w Loterii. 

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 Uczestników Loterii, którzy 

wypełnili Formularz rejestracyjny zgodnie z pkt 13.2 Regulaminu i wygrali nagrodę, będą 

przechowywane przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody, w celu 

wydania nagrody i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Loterii będą przetwarzane przez Współadministratorów 

w celu prowadzenia działań promocyjnych produktów napojowych, w szczególności produktów pod 

marką Pepsi, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów.  

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Loterii będą przetwarzane przez Współadministratorów 

w celu prowadzenia działań promocyjnych produktów napojowych, w szczególności produktów pod 

marką Pepsi, Pepsi bez kalorii, 7up, Mountain Dew, Mirinda, w tym marketingu bezpośredniego tych 

produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania 

danych osobowych osób odwiedzających stronę Loterii, takich jak wiek, płeć lub miejsce 

zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak 

portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do 

oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo 

wyrażenia sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji 

na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej 

https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf  

Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Współadministratorów i Organizatora 

podmiotom i organom, którym Współadministratorzy i Organizator są zobowiązani lub upoważnieni 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również 

podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia odpowiedzi na 

reklamacje. Do danych osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające 

dane osobowe na zlecenie Współadministratorów i Organizatora, w tym agencje marketingowe, 

podmioty księgowe lub informatyczne.  

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, 

uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia 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, 03-801 

https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf
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Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje", wysłać wiadomość e-mail na adres 

konsument@pepsico.com  lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą 

operatora).  

30.2  Uczestnicy Loterii wypełniając formularz rejestracyjny do Loterii mogą opcjonalnie wyrazić 

zgodę na przesyłanie przez Współadministratorów informacji handlowych w postaci newslettera 

produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi bez kalorii, 7up, 

Mountain Dew, Mirinda oraz informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach 

promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów („Materiały Marketingu 

Bezpośredniego”), na podany przez Uczestnika Loterii adres e-mail za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej nie 

oznacza braku możliwości wzięcia udziału w Loterii. W przypadku wyrażenia zgody, 

Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych 

są Współadministratorzy. Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca 

informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: 

https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf 

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, 

uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia 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, 03-801 

Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe – napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres 

konsument@pepsico.com  lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą 

operatora).  

30.3 Dane osobowe osób kupujących Produkty Promocyjne i odbierających Unikalne Kody zgodnie              

z niniejszym Regulaminem przetwarzane są przez Żabka Polska sp. z o.o. zgodnie z regulaminem 

aplikacji Żappka dostępnym na stronie: https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz polityką 

prywatności dostępną na stronie: https://www.zabka.pl, po wyrażeniu odpowiednich zgód                           

w procesie rejestracji do aplikacji „żappka”. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

31. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie. 
 

32.  Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej www.pepsi.pl.   

 

33. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku 

do których Organizator stwierdził, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności          

w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób 

nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub inne działania ingerujące                       

w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii. W takim przypadku 

mailto:konsument@pepsico.com
https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf
mailto:konsument@pepsico.com
https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka
https://www.zabka.pl/
http://www.pepsi.pl/
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dokonane przez Uczestnika zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii, a prawo do nagrody wygasa. 

Niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 

34. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku 

do których Organizator stwierdził, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności             

w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik pozyskał Unikalne Kody w sposób 

niezgodny z zasadami Regulaminu. W takim przypadku prawo do nagrody wygasa, a niewydana 

nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 

35. Zabrania się handlu Unikalnymi Kodami. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż 

Uczestnik kupił Unikalny Kod (bez zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie Żabka), wówczas taki 

Uczestnik zostaje wykluczony z Loterii. W przypadku wygrania nagrody na zakupiony Unikalny Kod, 

prawo Uczestnika do nagrody wygasa. Niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 

36. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Unikalny Kod został pozyskany zgodnie                     

z Regulaminem Loterii, tj. wydany został w związku z zakupem Produktu Promocyjnego. W przypadku 

stwierdzenia złamania zasad Regulaminu Loterii, w tym pozyskania Unikalnego Kodu w sposób 

niezgodny z Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.                               

W przypadku wygrania nagrody na Unikalny Kod pozyskany niezgodnie z Regulaminem Loterii, prawo 

Uczestnika do nagrody wygasa. Niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 

37. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa. 
 

38. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00                

(z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) pod numerem telefonu (22) 378 11 

62 – opłata według stawki operatora. Pytania dotyczące Loterii można również kierować e-mailem na 

adres: pepsi@avanti.waw.pl. 
 

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

39. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści 

zawartych na stronie internetowej Loterii oraz przesyłania Formularza rejestracyjnego do Loterii 

zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są 

nieodpłatnie przez okres trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń wygranych w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści 

Regulaminu. Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: 

pepsi@avanti.waw.pl.  
 

40. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do strony internetowej Loterii i Formularza 

rejestracyjnego wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową,                              

z systemem Windows XP lub nowszym, Mac OS 9 lub nowszym (komputer), Android, iOS lub 

nowszym (urządzenie mobilne); z przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 22, Firefox min. 42 

lub Safari min. 6.0, włączonej obsługi plików cookies i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet 

operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator 

informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, przystąpienie do Loterii może wiązać się                

z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy Loterii powinni 
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stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez 

stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej. 
 

41. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej          

w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt 25-26 Regulaminu. Komisja rozstrzyga reklamacje           

w sposób i terminie wskazanym w pkt 26-27 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za 

pośrednictwem usługi, opisanej w pkt 39 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może 

wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w pkt 39 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją 

(przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


