Regulamin Loterii Promocyjnej „Loteria Cheetos”
zwany dalej „Regulaminem”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod
nazwą „Loteria Cheetos”.
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 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 03.08.2020 roku do dnia 15.02.2021 roku. Czas trwania Loterii obejmuje
sprzedaż promocyjną (od dnia 03.08.2020 roku do dnia 29.09.2020 roku z zastrzeżeniem pkt 7),
zgłoszenia do Loterii (od dnia 03.08.2020 roku do dnia 30.09.2020 roku), wydanie nagród
i postępowanie reklamacyjne.
6. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki Cheetos dystrybuowane przez Frito Lay Poland Sp.
z o.o. z aktualnym oznaczeniem w postaci bannera promocyjnego zwane dalej „Produktami
Promocyjnymi”.
Wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego (na zgrzewie wewnątrz opakowania, naniesiony
techniką laserową) znajduje się unikalny kod zwany dalej „Kodem”.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii
rozpoczyna się w dniu 03.08.2020 roku i kończy w dniu 29.09.2020 roku lub po wyczerpaniu zapasów
Produktów Promocyjnych. Organizator zastrzega, że zakup Produktów Promocyjnych po ww.
terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
NAGRODY W LOTERII
8. Wykaz nagród:
Nagroda główna w postaci iPhone 11 64 GB biały z etui Cheetos o wartości 3.428,33 zł brutto wraz
z dodatkową nagrodą w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 381 zł (nagroda dodatkowa
przeznaczona jest na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii przez Organizatora.
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Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego z wygranej) – nagroda o łącznej
wartości 3.809,33 zł. Organizator przewidział w Loterii 59 nagród głównych o łącznej wartości
224.750,47 zł brutto.
Nagrody modowe od Dominika (Team I):
Nagroda nr 1 – karta prezentowa do sklepu odzieżowego Answear.com o wartości 200 zł.
Organizator przewidział w Loterii 59 nagród o łącznej wartości 11.800 zł.
Kartę prezentową można zrealizować internetowo pod adresem https://answear.com/ w terminie do
30.06.2021 roku, zgodnie z regulaminem sklepu dostępnym na https://answear.com/regulaminzamawiania-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-dla-klientow-indywidualnych-290a.html
Nagroda nr 2 - dmuchany flaming o wartości 89,95 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii 59
nagród o łącznej wartości 5.307,05 zł.
Nagroda nr 3 – bluza Cheetos projektu Dominika Rupińskiego, w rozmiarze S lub M (wydawane wg.
wskazanych preferencji w miarę dostępności), o wartości 140 zł brutto. Organizator przewidział
w Loterii 59 nagród o łącznej wartości 8.260 zł.
Nagroda nr 4 – plecak typu worek Cheetos projektu Dominika Rupińskiego o wartości 40 zł brutto.
Organizator przewidział w Loterii 59 nagród o łącznej wartości 2.360 zł.
Nagrody muzyczne od Sylwii (Team II):
Nagroda nr 1 – głośnik JBL GO2 o wartości 98,38 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii 59
nagród o łącznej wartości 5.804,42 zł brutto.
Nagroda nr 2 - Słuchawki JBL T500BT o wartości 156,21 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii
59 nagród o łącznej wartości 9.216,39 zł brutto.
Nagroda nr 3 – power bank jednorożec pojemność 2000 mAh o wartości 60,27 zł brutto. Organizator
przewidział w Loterii 59 nagród o łącznej wartości 3.555,93 zł brutto.
Nagroda nr 4 – zestaw do karaoke Auna Karaoke Star 2 o wartości 306,10 zł brutto. Organizator
przewidział w Loterii 59 nagród o łącznej wartości 18.059,90 zł brutto.
Nagrody gamingowe od Blowka (Team III)
Nagroda nr 1 – pomarańczowy fotel – pufa o wartości 118,70 zł brutto. Organizator przewidział
w Loterii 59 nagród o łącznej wartości 7.003,30 zł brutto.
Nagroda nr 2 – konsola Xbox One S 1TB o wartości 1.311,18 zł brutto. Organizator przewidział
w Loterii 59 nagród o łącznej wartości 77.359,62 zł brutto.
Nagroda nr 3 – zabawka Fortnite Piniata o wartości 124 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii
59 nagród o łącznej wartości 7.316 zł brutto.
Nagroda nr 4 – kod na 3000 pkt na platformę dogry.pl o wartości 18 zł brutto. Organizator
przewidział w Loterii 1003 nagród o łącznej wartości 18.054 zł brutto.
NAGRODA SPECJALNA – pudełko niespodzianka z gadżetami od influencerów Karol Gązwa „Blowek”,
Sylwia Lipka, Dominik Rupiński o maksymalnej wartości 1500 zł brutto. Organizator przewidział
w Loterii 12 nagród specjalnych o łącznej wartości 18.000 zł brutto.
Wartość puli nagród w Loterii wynosi 416.847,08 zł brutto.

2

DANE OSOBOWE
9. 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. Administratorami danych
osobowych Uczestników Loterii i ich przedstawicieli ustawowych są:
a)
Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825
Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 (zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000061745, NIP: 5291347721, REGON: 012688286),
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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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://cheetos.pl/docs/politykaprywatnosci.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 nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe laureatów Loterii, a w przypadku laureatów o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych dane ich przedstawicieli ustawowych, mogą być udostępniane dostawcom nagród w celu
wydania nagród, firmom kurierskim, pocztowym i świadczącym usługi bankowe. Do danych
osobowych laureatów nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na
zlecenie Współadministratorów, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub
informatyczne.
Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący:
▪ imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – dotyczy Uczestnika Loterii,
▪ imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki określone w pkt 23 b) i pkt 26 Regulaminu,
a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, dotyczy
również przedstawiciela ustawowego,
▪ imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku braku
numeru PESEL należy podać datę urodzenia i adres zamieszkania) - dotyczy Uczestnika, który
przedłożył Organizatorowi ww. dane zgodnie z pkt 23 a) Regulaminu, a w przypadku, gdy
Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, dotyczy również
przedstawiciela ustawowego.
▪ imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji na adres
e-mail) - dotyczy Uczestników, którzy złożyli reklamację.
▪ imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie adres zamieszkania (dotyczy Uczestników, którzy
skontaktowali się z Organizatorem zgodnie z pkt 44 Regulaminu).
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▪

imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania i obywatelstwo) dotyczy laureata, który zażąda wystawienia 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
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
przesłali dokumenty zgodnie z pkt 23 lub pkt 26 Regulaminu Loterii 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 snackowych (przekąskowych), w szczególności
produktów pod marką Cheetos, 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://cheetos.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf
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
Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski", wysłać wiadomość e-mail na adres
konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą
operatora).
9.1 Uczestnicy Loterii mogą opcjonalnie wyrazić zgody na przesyłanie przez Współadministratorów
informacji handlowych w postaci newslettera produktów snackowych (przekąskowych),
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w szczególności produktów pod marką Cheetos 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 Loterii są
Współadministratorzy. W przypadku Uczestników należących do grupy wiekowej 13-16 lat, tj. tych
którzy nie mają ukończonych 16 lat, wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 9.1 wymaga
potwierdzenia przez rodzica (opiekuna prawnego) - potwierdzenie dokonywane jest przez rodzica lub
opiekuna prawnego za pośrednictwem adresu e-mail rodzica lub opiekuna prawnego wskazanego
przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia do Loterii. W przypadku braku potwierdzenia zgody przez
rodzica lub opiekuna prawnego, dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu określonym
w pkt 9.1
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na
podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://cheetos.pl/docs/politykaprywatnosci.pdf
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do
swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania,
wyrażenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celach wykonywania
swoich praw osoby, których dane są przetwarzane mogą skontaktować się ze Współadministratorami
drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane
osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić
pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
UCZESTNICY LOTERII
10. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego
Regulaminu), zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki Regulaminu.
W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18-tego roku życia, oświadczenie
o którym mowa w pkt 23 lub 26 wypełnia przedstawiciel ustawowy oraz nagroda wydawana jest
przedstawicielowi ustawowemu.
11. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz spółek z grupy PepsiCo,
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:
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a) w dniach 03.08.2020 roku - 29.09.2020 roku dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu
Promocyjnego.
b) w dniach 03.08.2020 roku - 30.09.2020 roku dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Loterii
poprzez
rejestrację
na
stronie
internetowej
www.cheetos.pl
(subdomena
www.grajz.cheetos.pl).
Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest wybrać w losowaniu jakiej nagrody chce wziąć
udział. Uczestnik dokonuje wyboru spośród nagrody głównej albo jednej z nagród Team I
(nagrody modowe od Dominika), Team II (nagrody muzyczne od Sylwii) albo Team III
(nagrody gamingowe od Blowka), wpisać Kod, imię, nazwisko, numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Loterii i zasadami
przetwarzania danych osobowych zaznaczając odpowiednie pole formularza zgłoszeniowego,
wypełnić pole z captcha i wysłać formularz (przechodząc kolejne czynności, aż do
potwierdzenie wysłania formularza). Dodatkowo jeśli Uczestnik chce wziąć udział
w losowaniu nagrody specjalnej zobowiązany jest zaznaczyć checkbox „Pudełko
niespodzianka od influencerów” po wpisaniu Kodu, a przed wysłaniem formularza.
Dodatkowo, Uczestnik może wyrazić dobrowolne zgody marketingowe na otrzymywanie
informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu wyrażenia
zgód marketingowych, Uczestnik musi zaznaczyć właściwe pole weryfikacji wieku.
W wypadku wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych przez osobę z grupy wiekowej
13-16 lat, wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie wyrażonych przez Uczestnika Loterii
zgód jest wysyłana na podany adres e-mail przedstawiciela ustawowego. Niewyrażenie tej
zgody nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.
14. Po wybraniu nagrody, poprawnym uzupełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego do Loterii,
Uczestnik otrzymuje automatycznie na stronie tekstowe potwierdzenie wysłania formularza. Po
wyświetleniu się potwierdzenia wysłania formularza, zgłoszenie jest rejestrowane w Loterii i zwane
jest dalej „Zgłoszeniem”.
Dodatkowo Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji do Loterii na podany w zgłoszeniu adres
e-mail.
15. Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Loterii wielokrotnie wg procedury przedstawionej
w pkt. 13 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż w danym dniu (kiedy można dokonać rejestracji do loterii)
Uczestnik może dokonać maksymalnie 20 rejestracji do Loterii (łącznie, zarówno zgłoszeń
nieprawidłowych, jak i prawidłowych Zgłoszeń). W przypadku dokonania przez Uczestnika większej
liczby zgłoszeń niż przewidziana w Regulaminie, wówczas kolejne zgłoszenie nie jest rejestrowane do
Loterii i pojawia się tekstowa informacja o przekroczonym limicie zgłoszeń dziennych.
Niezarejestrowany Kod, Uczestnik może zgłosić w kolejnym dniu.
Organizator zastrzega, iż ten sam Kod może być zgłoszony do Loterii tylko raz. W przypadku
dokonania zgłoszenia Kodu już wykorzystanego w zgłoszeniu do Loterii pojawi się tekstowa
informacja o błędnym Kodzie, a nieprawidłowe Zgłoszenie jest wliczone w limit maksymalnie 20
rejestracji do Loterii w danym dniu.
LOSOWANIE NAGRÓD
16. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji.

6

17. Losowanie odbywa się poprzez losowy wybór z urny, który zostanie przeprowadzony według
następujących zasad:
• w programie komputerowym każdemu prawidłowo przyznanemu Zgłoszeniu, który bierze
udział losowaniu, przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X), gdzie liczba „X” oznacza
liczbę równą liczbie Zgłoszeń biorących udział w losowaniu;
• losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn piłeczek z cyframi, które
utworzą unikalny numer ID, który jest przydzielony do zwycięskiego Zgłoszenia;
• z zastrzeżeniem zdania następnego, urny zawierają piłeczki z cyframi z zakresu od 0 do 9.
W przypadku urny przeznaczonej do losowania pierwszej cyfry unikalnego numeru ID, ilość
i wartość piłeczek uzależniona jest od maksymalnej wartości odpowiednio pierwszej cyfry
w liczbie X (tj. najwyższego unikalnego numeru ID); np: w przypadku gdy pierwsza cyfra
w liczbie X wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 piłeczki z cyframi: 0, 1 oraz 2;
• liczba urn, z których losowane są piłeczki uzależniona jest od liczby Zgłoszeń biorących udział
w losowaniu, tj. liczba urn odpowiada liczbie cyfr w liczbie X (przykład: gdy liczba Zgłoszeń
biorących udział w losowaniu wynosi 17251, urn będzie pięć);
• losowanie piłeczek z cyframi, które utworzą numer (ID) przydzielony do zwycięskiego
Zgłoszenia odbywa się począwszy od urny przeznaczonej do losowania liczby jednostek,
następnie liczby dziesiątek, setek, itd. (przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 4,
cyfra wylosowana w drugiej urnie to 0, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 9, cyfra
wylosowana w czwartej urnie to 3, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim
Zgłoszeniem jest ten do którego został przydzielony numer (ID) 3904);
• w przypadku gdy powstała w wyniku losowania liczba, przewyższa wartość liczby X, wówczas
losowanie jest przeprowadzane ponownie, aż do momentu gdy powstała w wyniku losowania
liczba utworzy liczbę z zakresu od 0 do X.
18. Terminy losowań.
W trakcie Loterii odbywa się 59 losowań za poszczególne dni na posiedzeniach Komisji.
Posiedzenia Komisji odbywają się w każdy dzień roboczy (tj. od poniedziałku do piątku) począwszy od
dnia 04.08.2020 roku i zakończywszy w dniu 01.10.2020 roku.
Losowania są przeprowadzane w dniu roboczym bezpośrednio następującym po dniu z jakiego
pochodzą te Zgłoszenia. Podczas posiedzeń Komisji odbywających się w poniedziałki przeprowadzane
są trzy losowania tj. za Zgłoszenia nadesłane w piątek, sobotę i niedzielę (dni poprzedzające dane
losowanie).
19. Podczas każdego losowania opisanego w pkt 18 Regulaminu, losowane są następujące nagrody:
▪ 1 x nagroda główna,
▪ 1 x nagroda nr 1 – Team I (nagrody modowe od Dominika),
▪ 1 x nagroda nr 2 – Team I (nagrody modowe od Dominika),
▪ 1 x nagroda nr 3 – Team I (nagrody modowe od Dominika),
▪ 1 x nagroda nr 4 – Team I (nagrody modowe od Dominika),
▪ 1 x nagroda nr 1 – Team II (nagrody muzyczne od Sylwii),
▪ 1 x nagroda nr 2 – Team II (nagrody muzyczne od Sylwii),
▪ 1 x nagroda nr 3– Team II (nagrody muzyczne od Sylwii),
▪ 1 x nagroda nr 4 – Team II (nagrody muzyczne od Sylwii),
▪ 1 x nagroda nr 1 – Team III (nagrody gamingowe od Blowka),
▪ 1 x nagroda nr 2 – Team III (nagrody gamingowe od Blowka),
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▪
▪

1 x nagroda nr 3 – Team III (nagrody gamingowe od Blowka),
17 x nagroda nr 4 – Team III (nagrody gamingowe od Blowka),

Do laureata nagrody głównej losowana jest jedna osoba rezerwowa.
20. W dniu 01.10.2020 roku odbędzie się losowanie nagrody specjalnej, spośród wszystkich Zgłoszeń
(dotyczy tylko tych Uczestników, którzy podczas zgłoszenia do Loterii, wyrazili chęć udziału
w losowaniu nagrody specjalnej – zgodnie z pkt 13 b)) zarejestrowanych w dniach 03.08.2020 roku 30.09.2020 roku.
Do każdego laureata nagrody specjalnej losowana jest jedna osoba rezerwowa.
21. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną i jedną nagrodę
specjalną w trakcie trwania Loterii.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE GŁÓWNEJ I SPECJALNEJ
22.1 Najpóźniej trzeciego dnia roboczego od losowania nagrody specjalnej, do każdego laureata
wysyłana jest wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii)
informująca o wylosowanej nagrodzie oraz o warunkach, jakie musi spełnić Uczestnik, aby otrzymać
nagrodę specjalną.
22.2 Najpóźniej trzeciego dnia roboczego od losowania nagrody głównej, do każdego laureata
wysyłana jest wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii)
informująca o wylosowanej nagrodzie oraz o warunkach, jakie musi spełnić Uczestnik, aby otrzymać
nagrodę główną.
23. Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po przesłaniu zwrotną wiadomością e-mail (na adres:
promocja@cheetos.pl) w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila (liczy się data wpływu
wiadomości do Organizatora) wypełnionego i podpisanego oświadczenia zawierającego:
a) W przypadku laureata nagrody głównej:
• dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (ulicę, numer
domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia
do Loterii, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku braku numeru
PESEL należy podać datę urodzenia, obywatelstwo i adres zamieszkania),
• oświadczenie (w postaci scanu lub fotokopii jako załącznik do wiadomości e-mail) o braku
przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 11 Regulaminu).
Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić laureat nagrody głównej stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
b) W przypadku laureata nagrody specjalnej:
• dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (ulicę, numer
domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia
do Loterii,
• oświadczenie (w postaci scanu lub fotokopii jako załącznik do wiadomości e-mail) o braku
przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 11 Regulaminu).
Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić laureat nagrody specjalnej stanowi Załącznik nr
2 do Regulaminu.
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Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez
Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.
WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
24. Jeżeli laureat nagrody głównej lub specjalnej nie spełnia warunków opisanych w pkt 23
Regulaminu lub wygrał już jedną nagrodę główną albo specjalną, wówczas nagroda przechodzi na
osobę rezerwową, tzn.: w ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) po niespełnieniu przez laureata nagrody głównej lub specjalnej
warunków podanych w pkt 23, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 22 i 23 Regulaminu.
Jeśli osoba rezerwowa, nie spełnienia warunków określonych w pkt 23 Regulaminu, nagroda nie jest
wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE TEAM I, TEAM II LUB TEAM III
25. Najpóźniej trzeciego dnia roboczego od losowania, do każdego laureata jednej z nagród Team I,
Team II lub Team III, wysyłana jest wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym
do Loterii) informująca o wylosowanej nagrodzie oraz o warunkach, jakie musi spełnić Uczestnik, aby
otrzymać nagrodę.
26. Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po przesłaniu zwrotną wiadomością e-mail (na adres:
promocja@cheetos.pl) w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila (liczy się data wpływu
wiadomości do Organizatora) wypełnionego i podpisanego oświadczenia zawierającego:
• dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (ulicę, numer
domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia
do Loterii,
• oświadczenie (w postaci scanu lub fotokopii jako załącznik do wiadomości e-mail) o braku
przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 11 Regulaminu).
Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić laureat jednej z nagród Team I, Team II lub
Team III stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez
Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.
27. Jeżeli laureat nie spełnia warunków opisanych w pkt 26 Regulaminu, wówczas nagroda nie jest
wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
28. 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 2019 r.
poz. 1387 z późn. zm).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
29. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, 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.
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OGŁASZANIE WYNIKÓW
30. Lista wyników losowań (imię, pierwsza litera nazwiska) publikowana jest na bieżąco na stronie
www.grajz.cheetos.pl. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość zamieszkania)
dostępna jest w siedzibie Organizatora po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody.
WYDAWANIE NAGRÓD
31. Nagrody rzeczowe przesyłane są przesyłką kurierską lub pocztową do dnia 30.12.2020 roku na
adres wskazany w oświadczeniu o którym mowa w pkt 23 lub 26 Regulaminu.
32. Nagrody nr 1 Team I w postaci karty elektronicznej Organizator wysyła na adres e-mail podany
przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do Loterii. Nagrody nr 1 Team I w postaci karty
elektronicznej Organizator wysyła do dnia 30.11.2020 roku.
Nagrody nr 4 Team III w postaci kodu Organizator wysyła na adres e-mail podany przez laureata
w formularzu zgłoszeniowym do Loterii. Nagrody nr 4 Team III w postaci kodu Organizator wysyła do
dnia 30.11.2020 roku. Nagrody nr 4 Team III w postaci kodu na 3000 pkt można wykorzystać na
platformie dogry.pl do dnia 31.12.2020 roku, po utworzeniu profilu zgodnie z regulaminem serwisu
dostępnym na https://dogry.pl/terms/service/ i zasadami serwisu dostępnymi na
https://dogry.pl/terms/point-award/, pod warunkiem posiadania przynajmniej 300 punktów
doświadczenia. W celu realizacji punktów należy po zalogowaniu wejść
na stronę
https://dogry.pl/pkt/pay/ i kliknąć w niebieski przycisk "Mam kod podarunkowy", a następnie wpisać
Kod, który ma być zrealizowany. Nowi użytkownicy dogry.pl, aby zrealizować 3000 pkt z kodu,
w przypadku nie otrzymania 300 punktów doświadczenia w przeciągu 24h mogą skontaktować się
z pomocą serwisu za pomocą formularza na stronie dogry.pl w celu aktywacji punktów bez progu
doświadczenia.
33. 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
34. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii najpóźniej do dnia 15.01.2021 roku
(data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
35. 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: promocja@cheetos.pl, z dopiskiem
„Loteria Cheetos – 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.
36. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 31 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.
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Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
37. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
38. Bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
39. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej www.cheetos.pl (subdomena www.grajz.cheetos.pl). Na pisemne
życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej
koperty ze znaczkiem na adres: Agencja Reklamowa Avanti Sp. z o. o. Sp.k. , ul. Reymonta 4A, 05-070
Sulejówek z dopiskiem „Loteria Cheetos - regulamin”.
40. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
41. 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 lub pozyskał Kody
uprawniające do zgłoszenia w Loterii w sposób niezgodny z zasadami Regulaminu. W takim
przypadku dokonane przez Uczestnika zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii, a prawo do nagrody
wygasa.
42. Zabrania się handlu opakowaniami z Kodem i Kodami. W przypadku stwierdzenia przez
Organizatora, iż Uczestnik kupił tylko opakowanie po Produkcie Promocyjnym lub Kod (bez produktu
objętego promocją), wówczas taki Uczestnik zostaje wykluczony z Loterii.
43. Jeśli okaże się, iż z powodu błędu produkcyjnego opakowanie z Produktu Promocyjnego nie
posiada Kodu lub jest on nieczytelny, Uczestnik powinien zachować to opakowanie i poinformować
Organizatora nie później niż 29.09.2020 r. o zaistniałym błędzie poprzez wiadomość mail na adres
promocja@cheetos.pl. Uczestnik zobowiązany jest przesłać skan lub zdjęcie Kodu lub opakowania
z widocznym zgrzewem wewnętrznym na którym powinien być widoczny Kod pod adres e-mail:
promocja@cheetos.pl. Organizator może również zażądać przesłania przez Uczestnika (w tym celu
Organizator wysyła niezwłocznie kuriera do Uczestnika na własny koszt) uszkodzonego opakowania
Produktu Promocyjnego, które nie posiada Kodu lub jest on nieczytelny bądź niepełny. W przypadku
niespełnienia tego warunku, Uczestnik nie otrzymuje nowego Kodu.
Po uznaniu reklamacji wadliwego Kodu, Organizator wyśle na e-maila, z którego Uczestnik wysłał
zdjęcie opakowania Produktu Promocyjnego z niewidocznym lub nieczytelnym bądź niepełnym
Kodem, nowy Kod (nie później jednak niż 30.09.2020 r. do godz. 12:00).
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44. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
45. Nagrody w Loterii nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent (np.: nagrody rzeczowe nie
podlegają zamianie na jakąkolwiek kwotę pieniężną), z wyjątkiem sytuacji, gdy wydanie nagrody
niepieniężnej nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim wypadku
Organizator wypłaci laureatowi w miejsce niezrealizowanej nagrody niepieniężnej ekwiwalent równy
wartości nagrody zgodnie z Regulaminem w formie pieniężnej.
46. W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia do Loterii przez Uczestnika na
www.cheetos.pl (subdomena www.grajz.cheetos.pl) wynikającej z czasowych trudności technicznych
w działaniu strony internetowej lub problemów technicznych (np. oprogramowania) leżących po
stronie Uczestnika, powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie Organizatorowi na adres:
promocja@cheetos.pl. W odpowiedzi Organizator prześle Uczestnikowi do wypełnienia formularz z
danymi wskazanymi w pkt 13 b). W przypadku odesłania prawidłowo wypełnionego formularza,
Organizator dopisze zgłoszenie Uczestnika do puli zgłoszeń biorących udział w losowaniu za dzień,
kiedy Uczestnik przesłał prawidłowo wypełniony formularz. Jeżeli Uczestnik wybierze chęć udziału w
losowaniu nagrody specjalnej, wówczas Organizator dopisze również zgłoszenie Uczestnika do puli
zgłoszeń biorących udział w losowaniu nagrody specjalnej.
47. 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 25
12 – opłata według stawki operatora. Pytania dotyczące Loterii można również kierować e-mailem na
promocja@cheetos.pl.
USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
48. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści
zawartych na stronie internetowej Loterii oraz przesyłania Zgłoszeń 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 w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. Użytkownik
może skontaktować się z Organizatorem pod adresem email: promocja@cheetos.pl.
49. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do strony internetowej Loterii i formularza
zgłoszeniowego 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, Internet Explorer min. 9 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 stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie
zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory
sieciowej.
50. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej
w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt 34-35 Regulaminu. Komisja rozstrzyga reklamacje
w sposób i terminie wskazanym w pkt 35-36 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za
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pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 48 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik
może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 48 powyżej, w każdym czasie przed ich
realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia do Loterii).
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Załącznik nr 1
Oświadczenie dla laureata nagrody głównej w Loterii
„Loteria Cheetos”
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:………………………………………………………………
Adres e-mail (podany w zgłoszeniu do loterii)………………………………………………………………………………………
Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: …………………………………………………………………,
Data urodzenia…………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………..…..(w przypadku braku PESEL proszę wpisać obywatelstwo).
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
spółek z grupy PepsiCo.
Data*………………………………………………………………………………..
Podpis*…………………………………………………………………………….

* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie
wypełnia przedstawiciel ustawowy.
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Załącznik nr 2
Oświadczenie dla laureatów nagród specjalnych w Loterii „Loteria Cheetos”
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:………………………………………………………………
Adres e-mail (podany w zgłoszeniu do loterii)………………………………………………………………………………………
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
spółek z grupy PepsiCo.
Data*……………………………………………………………………………….
Podpis*…………………………………………………………………………….

* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie
wypełnia przedstawiciel ustawowy.
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Załącznik nr 3
Oświadczenie dla laureatów jednej z nagród Team I, Team II lub Team III nagród
w Loterii „Loteria Cheetos”
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:………………………………………………………………
Adres e-mail (podany w zgłoszeniu do loterii)………………………………………………………………………………………
Dotyczy tylko bluzy Cheetos – preferuję rozmiar (proszę wpisać S lub M, wybór możliwy jedynie w
miarę dostępności)…………………..
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
spółek z grupy PepsiCo.
Data*………………………………………………………………………………..
Podpis*…………………………………………………………………………….

* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie
wypełnia przedstawiciel ustawowy.
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