Regulamin Loterii Promocyjnej „Cheetos Emoji”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod nazwą
„Cheetos Emoji”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Lidia
Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą
w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP 9521243023, REGON 017392461.
Loteria organizowana jest w celu promocji wyrobów Frito Lay Poland Sp. z o.o. wśród konsumentów.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie.
4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 01.06.2017 roku do dnia 29.12.2017 roku.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się
w dniu 01.06.2017 roku i kończy w dniu 30.10.2017 roku lub po wyczerpaniu zapasów produktów
promocyjnych.
7. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki Cheetos firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o. z oznaczeniem
promocyjnym zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”, w planowanej łącznej ilości 18,2 mln sztuk.
8. Wewnątrz części opakowań Produktów Promocyjnych może znajdować się:
a) zafoliowana naklejka z obrazkiem Emoji, logo Cheetos i numerem naklejki od 1 do 50 (50 różnych
wzorów) zwana w dalszej części Regulaminu „Naklejką” w łącznej ilości 12 798 900 sztuk wraz z
zadrukowanymi obciążnikami. Rewers naklejki zawiera kod, który umożliwia dodatkowo obejrzenie
wygranego obrazka Emoji on-line na stronie www.cheetos.pl w trakcie trwania Loterii
lub
b) zafoliowana naklejka z obrazkiem Emoji, logo Cheetos, napisem „WYGRAŁEŚ” oraz informacją o
wygranej nagrodzie I lub II stopnia (w łącznej ilości 1100 sztuk) wraz z zadrukowanymi
obciążnikami, zwana w dalszej części Regulaminu „Kuponem”. Rewers Kuponu zawiera informacje o
nagrodzie I lub II stopnia oraz sposobie jej odbioru, a także indywidualny numer seryjny Kuponu
służący jedynie do weryfikacji autentyczności Kuponu.
DANE OSOBOWE
9. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii, w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Administratorem danych osobowych jest Spółka Frito Lay Poland
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodniej 1, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000061745, NIP 529-13-47-721, REGON 012688286 o kapitale zakładowym, który został w
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pełni opłacony w kwocie 149.368.100,00 PLN. Administrator danych osobowych powierzy firmie AVANTI
Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych
na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe
Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
UCZESTNICY LOTERII
10. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może
być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki
Regulaminu. W przypadku wygrania nagrody I lub II stopnia, przez osobę, która nie ukończyła 18-tego roku
życia, oświadczenie o którym mowa w pkt 15 wypełnia przedstawiciel ustawowy oraz nagroda wydawana
jest przedstawicielowi ustawowemu.
11. Nagród I i II stopnia nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz Frito Lay Poland Sp. z o.o., a
także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu
niniejszego Regulaminu są: małżonek, 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 dokonać zakupu Produktu Promocyjnego, a następnie sprawdzić, czy
wewnątrz Produktu Promocyjnego znajduje się nagroda w postaci Naklejki z obrazkiem Emoji lub Kupon z
nagrodą w postaci naklejki z obrazkiem Emoji i informacją o nagrodzie I lub II stopnia.
14. Jeśli Uczestnik odnajdzie w opakowaniu Produktu Promocyjnego Kupon lub Naklejkę z napisem na
rewersie:
„GRATULACJE. WYGRAŁEŚ NAGRODĘ I STOPNIA!” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę dodatkową w
postaci naklejki oraz nagrodę I stopnia w postaci Powerbank;
„GRATULACJE. WYGRAŁEŚ NAGRODĘ II STOPNIA!” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę dodatkową w
postaci naklejki oraz nagrodę II stopnia w postaci kartonu chrupek Cheetos.
Jeśli Uczestnik odnajdzie w opakowaniu Produktu Promocyjnego Naklejkę z napisem na rewersie:
„GRATULACJE. WYGRAŁEŚ NAKLEJKĘ!” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę w postaci naklejki.
15. W przypadku wygrania jednej z nagród I lub II stopnia, Uczestnik zobowiązany jest do dnia 31.10.2017 r.
zgłosić swoją wygraną pod numer infolinii (określony w pkt 33 Regulaminu) i przesłać do dnia 14.11.2017 r.
(data wpływu do Organizatora) na adres Organizatora: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070
Sulejówek z dopiskiem „Cheetos Emoji”:
a) oryginał Kuponu na którym znajduje się informacja o wygranej nagrodzie (uczestnik zobowiązany jest
zachować sobie ksero awersu i rewersu tego Kuponu)
b) dane osobowe i adresowe, na które ma być przesłana nagroda I lub II stopnia oraz numer telefonu
kontaktowego lub adres e-mail.
c) oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 11
Regulaminu).
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Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić laureat stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z
zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.
16. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 13
Regulaminu.
NAGRODY W LOTERII
17. Wykaz nagród:
Organizator przewidział w Loterii:
a) 12 800 000 nagród w postaci naklejki z obrazkiem Emoji o łącznej wartości 590.694,65 zł;
b) 100 nagród I stopnia w postaci Powerbank 2500mAh ze znakowaniem Cheetos o łącznej wartości
3.339,43 zł
c) 1000 nagród II stopnia w postaci kartonu chrupek Cheetos (karton zawiera 12 średnich paczek o
różnej gramaturze) o łącznej wartości 34.680 zł brutto.
Pula nagród wynosi 628.714,08 zł brutto.
18. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
19. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).
Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
20. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana
dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu,
w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
21. Lista laureatów nagród I i II stopnia (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania)
publikowana jest sukcesywnie na liście laureatów (po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody)
dostępnej w siedzibie Organizatora.
WYDAWANIE NAGRÓD
22. Uczestnicy odbierają nagrody w postaci naklejki bezpośrednio po zakupie Produktu Promocyjnego i
znalezieniu wewnątrz niego naklejki z obrazkiem Emoji.
23. Nagrody I i II stopnia Organizator wysyła przesyłką kurierską najpóźniej w dniu 30.11.2017 r. na adres
wskazany zgodnie z pkt 15 Regulaminu.
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 na piśmie, najpóźniej do dnia 15.12.2017
roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
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26. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05070 Sulejówek z dopiskiem „Cheetos Emoji – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.
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 tj. najpóźniej do dnia 29.12.2017
roku. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego 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. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres
od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
30. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
31. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.cheetos.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię
Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia
Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Cheetos Emoji - regulamin”.
32. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
33. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00 (z wyłączeniem
dni świątecznych) pod numerem telefonu (22) 378 11 62 – opłata według stawki operatora. Pytania
dotyczące Loterii można również kierować mailem na adres promocja@cheetos.pl.
34. Wzór kuponu z wygraną nagrodą I lub II stopnia wraz z listą indywidualnych numerów seryjnych
kuponów jest zdeponowany przez Organizatora przed rozpoczęciem Loterii u notariusza. Kupony
nieautentyczne, sfałszowane lub noszące ślady manipulacji lub nieodpowiadające, co do treści graficznej
lub materiału/surowca użytego do ich produkcji wzorowi złożonemu u notariusza lub znajdujące się w
stanie uniemożliwiającym Organizatorowi zweryfikowanie ich autentyczności lub w inny sposób
nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają ich posiadaczy do nagrody.
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Załącznik nr 1

Oświadczenie dla laureata nagrody I stopnia lub nagrody II stopnia Loterii „Cheetos Emoji”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane osobowe i adresowe Laureata Loterii:
Imię i nazwisko laureata: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego laureata (w wypadku gdy laureat działa przez przedstawiciela
ustawowego): …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) .................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Kod

pocztowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….…………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
E-mail: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..….…….

Oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii:

Niniejszym oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy pracownikami Organizatora oraz Frito Lay Poland Sp. z o.o.,
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel
ustawowy.
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