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Regulamin Loterii Audioteksowej „Kobiety w roli głównej” 
(zwany dalej „Regulaminem”)  

 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa loterii audioteksowej. 

Loteria audioteksowa, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod 

nazwą „Kobiety w roli głównej”. 
 

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię. 

Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” jest 

Spółka Columbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa), przy ul. Brukselskiej 20, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, Regon 142723062, 

Kapitał zakładowy: 30 000 zł. 
 

Loteria urządzana jest w celu promocji wśród konsumentów produktów marki L'ORÉAL Paris. 
 

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 w sklepach stacjonarnych Rossmann 

i sklepie internetowym Rossmann (https://www.rossmann.pl). 
 

5. Czas trwania Loterii. 

Loteria trwa od dnia 25.04.2019 roku do dnia 13.09.2019 roku. Termin ten obejmuje: sprzedaż 

promocyjną od 02.05.2019 r. do 15.05.2019 r., dokonywanie zgłoszeń do Loterii od 03.05.2019 r. do 

15.05.2019 r., termin wydania nagród, termin rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 
 

6. Termin sprzedaży promocyjnej. 

Promocyjna sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 

02.05.2019 r. i kończy w dniu 15.05.2019 r. Organizator zastrzega, że zakup tych produktów przed 

dniem 02.05.2019 r. lub po dniu 15.05.2019 r. nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.  
 

7. DEFINICJE 

Produkt Promocyjny – każdy produkt marki L'ORÉAL Paris, zakupiony przez Uczestnika w dniach 

02.05.2019 r. – 15.05.2019 r. w sklepie stacjonarnym Rossmann na terenie Polski lub sklepie 

internetowym Rossmann (https://www.rossmann.pl).  
 

Dowód Zakupu - oryginał paragonu fiskalnego.  
 

Dzień roboczy - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

NAGRODY W LOTERII  

8. Wykaz nagród. 

Nagroda główna: nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł – 3 nagrody o łącznej wartości 3.000 zł  
 

Nagroda I stopnia: karta podarunkowa Rossmann o wartości 100 zł – 936 nagród o łącznej wartości 

93 600 zł. 
 

Pula nagród wynosi 96.600 zł brutto. 
 

9. Nagrody I stopnia nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. 

Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.   
 

https://www.rossmann.pl/
https://www.rossmann.pl/
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DANE OSOBOWE 

10. Administratorem danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-

844) przy ul. Grzybowskiej 62.  

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych 

i w następujących celach:  

 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do 

podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Loterii przez 

Uczestnika;   

 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń 

podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.  

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa 

poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: 

personal-da@loreal.com. 

Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Loterii, obejmują:  

 numer telefonu komórkowego (w przypadku Uczestników), 

 imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacja na 

adres e-mail) - dotyczy Uczestników, którzy złożyli reklamację,   

 imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny 

(dotyczy Uczestnika, który przedłożył Organizatorowi ww. dane zgodnie z pkt 18 Regulaminu), 

 imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, numer konta bankowego 

lub adres korespondencyjny (dotyczy Uczestnika, który przedłożył Organizatorowi ww. dane 

zgodnie z pkt 28 Regulaminu), 

 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, którzy zażądali wystawienia imiennego zaświadczenia 

o uzyskanej wygranej. 

Organizator Loterii – Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505 – jest 

podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.  

Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników 

Loterii w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Loterii oraz wysyłki nagrody w celach związanych 

z realizacją Loterii, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. 

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności 

Organizatorowi Loterii tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób 

nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki 

nagrody. 

Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez jego uprzedniej 

zgody. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Loterii oraz przechowywane 

do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego 

z przepisów prawa.  

Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się 

z upływem sześciu miesięcy od końca okresu trwania Loterii.  

Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrodę w Loterii zakończy się 

z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania 

Loterii (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).  

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
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Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

wskazanych powyżej celów. 
 

UCZESTNICY LOTERII 

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

może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ 

Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki 

Regulaminu. 
 

12. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać właściciele, członkowie Zarządu i pracownicy Organizatora 

oraz L’Oréal Polska Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny wszystkich 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). 
 

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

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII 

14. Aby wziąć udział w Loterii należy łącznie spełnić poniższe warunki:  

14.1 w dniach od 02.05.2019 r. do 15.05.2019 r. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu 

Promocyjnego w sklepie stacjonarnym lub internetowym Rossmann. Jeden Dowód Zakupu 

uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii. W przypadku zakupu kilku Produktów 

Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje możliwość 

dokonania większej liczby zgłoszeń do Loterii na ten Dowód Zakupu.  

14.2 w dniach od 03.05.2019 r. do 15.05.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia na serwer) 

zarejestrować się do Loterii poprzez wysłanie SMS-a pod numer 71908 (koszt SMS 1,23 zł 

brutto; obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających 

polskich znaków diakrytycznych; w przypadku użycia w zgłoszeniu polskich znaków 

diakrytycznych, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków a jeśli SMS 

zawierający polskie znaki diakrytyczne będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity 

koszt SMS będzie wielokrotnością kosztu wysłania 1 wiadomości SMS.) o treści LOREAL.X 

– gdzie X oznacza numer wydruku (numer wydruku umieszczony jest w prawej górnej części 

paragonu, na wysokości daty wystawienia Dowodu Zakupu). W Loterii uwzględniane są 

wyłącznie zgłoszenia zawierające numer telefonu komórkowego Uczestnika aktywowany 

w jednej z sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów 

numeracji. 

14.3 Zachować oryginał Dowodu Zakupu do zakończenia Loterii. 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I STOPNIA. 

15. Organizator przewidział na każdy dzień, kiedy można dokonać rejestracji do Loterii (tj. od 

03.05.2019 r. do 15.05.2019 r.) 72 nagrody I stopnia. 

Przypisanie nagród I stopnia odbywa się w dniu 25.04.2019 r. w siedzibie Organizatora pod nadzorem 

Komisji. 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 dokonać 

zgłoszenia do Loterii za pomocą SMS. Przypisanie nagród I stopnia do konkretnej daty odbywa się na 

zasadzie „chybił trafił” tj. poprzez ręczne wskazanie daty i godziny do której przypisana jest dana 

nagroda. 

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

poufna. Po utworzeniu wyżej opisanej listy Komisja drukuje ją, opieczętuje oraz sporządza protokół. 
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Po wyżej opisanym przypisaniu nagród do konkretnej daty, dane te wpisywane są do systemu 

loteryjnego oraz lista złożona jest u notariusza (nie później jednak niż 02.05.2019 r.). 
 

16. Po wpłynięciu zgłoszenia SMS na serwer loteryjny, system sprawdza, czy dany SMS jest 

pierwszym zgłoszeniem zarejestrowanym w bazie loteryjnej, po upływie daty i godziny przypisanej do 

nagrody I stopnia. Nagrody są wygrywane w kolejności przypisanej w wykazie złożonym u notariusza 

zgodnie z pkt 15 Regulaminu.  

W przypadku, gdy żaden SMS nie wpłynie na serwer loteryjny pomiędzy dwiema nagrodami I stopnia 

wskazanymi w wykazie, o którym mowa w pkt. 15, niewygrana nagroda przypada na pierwszego 

Uczestnika, który wyśle SMS do Loterii w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest 

już kolejna nagroda I stopnia. Uczestnik, którego SMS wpłynie jako drugi, otrzyma kolejną nagrodę 

(pierwszą przypisaną do tego przedziału czasowego).  

Jeśli Uczestnik (identyfikowany poprzez numeru telefonu) wygrał już jedną nagrodę I stopnia, 

wówczas system loteryjny pomija jego kolejny SMS przy przyznawaniu nagród I stopnia, ale jego 

zgłoszenie/a SMS bierze/rą udział w losowaniu nagród głównych. 
 

17. Jeśli do nadesłanego przez Uczestnika zgłoszenia SMS, zostanie przypisana nagroda I stopnia, 

wówczas Uczestnik otrzyma niezwłocznie bezpłatnego SMS -a z informacją w brzmieniu: 
 

„Loteria Kobiety w roli glownej. Wygrales karte do Rossmann! W ciagu 7 dni roboczych 

wypelnij oswiadczenie z rossmann.pl/Cannes2019 i wyslij do organizatora razem z dow. 

zakupu. Regulamin: rossmann.pl/Cannes2019. Organizator: Columbit sp. z o.o. Loteria dla 

osob pow. 18 lat. Koszt SMS: 1,23 zl z VAT” – oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę I stopnia 

oraz jego zgłoszenie SMS bierze udział w losowaniu nagród głównych. 

 

„Loteria Kobiety w roli glownej. Dziękujemy za zgloszenie. Nie wygrales karty do Rossmann, 

ale to zgloszenie bierze udzial w losowaniu nagrod glownych. Zachowaj dowod zakupu. 

Regulamin: rossmann.pl/Cannes2019. Organizator: Columbit sp. z o.o. Loteria dla osob pow. 

18 lat. Koszt SMS: 1,23 zl z VAT” – oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody I stopnia, ale jego 

zgłoszenie SMS bierze udział w losowaniu nagród głównych. 

 
Warunki przyznania nagrody I stopnia 
18. Prawo do odbioru nagrody I stopnia laureat nabywa po: 

a) przesłaniu przesyłką rejestrowaną w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następującego po 

dniu otrzymania SMS z informacją o wygranej) na adres: Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 

20, 03-973 Warszawa: 

 wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 zwycięskiego Dowodu Zakupu tj. oryginału paragonu fiskalnego z numerem wydruku 

zgodnym z wysłanym w zgłoszeniu SMS), 

albo 

b) przesłaniu w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następującego po dniu otrzymania SMS 

z informacją o wygranej) na adres e-mail: Cannes2019@columbit.pl  
 

 czytelnego skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 czytelnego skanu/zdjęcia zwycięskiego Dowodu Zakupu tj. oryginał paragonu fiskalnego 

z numerem wydruku zgodnym z wysłanym w zgłoszeniu SMS). 

Zdjęcia/skany muszą być przesłane w formacie JPG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 5 MB. 

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu znajduje się na stronie internetowej 

www.rossmann.pl/Cannes2019. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu 

proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie 

wymagane dane. 
 

19. W przypadku niespełnienia przez laureata ww. warunków, w tym niedochowania terminu wysłania 

oświadczenia, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora. 
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20. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej 

w pkt 14 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż jeden Dowód Zakupu można tylko raz zgłosić do Loterii. 

Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń z tym samym numerem 

transakcji z Dowodu Zakupu, do Loterii zostanie zarejestrowany ten Dowód Zakupu, który jako 

pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do Loterii. 
 

21. Jeden Uczestnik (identyfikowany poprzez imię i nazwisko, numer telefonu) może zostać tylko raz 

laureatem nagrody głównej lub nagrody I stopnia w trakcie trwania Loterii. Wygranie nagrody I stopnia 

nie pozbawia Uczestnika prawa do wygrania nagrody głównej.  

W przypadku wygrania przez tego samego Uczestnika kolejnej nagrody głównej lub I stopnia, 

utrzymuje on prawo do pierwszej wygranej nagrody pod warunkiem poprawnie przeprowadzonej 

weryfikacji dokumentów dostarczonych zgodnie z pkt 18 lub 28 Regulaminu. 

W celu weryfikacji ww. zastrzeżenia lub w przypadku zaistnienia wątpliwości czy dany laureat podaje 

zgodnie z prawdą dane osobowe, Organizator może zażądać przedstawienia przez Uczestnika 

dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

W przypadku nagród I stopnia żądanie takie Organizator wysyła nie później niż 10.06.2019 r. na 

numer SMS, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Loterii.  

W przypadku nagród głównych żądanie takie Organizator wysyła nie później niż 16 dnia roboczego 

(od dnia przeprowadzenia rozmowy o której mowa w pkt 27) na numer SMS, z którego Uczestnik 

dokonał zgłoszenia do Loterii.  

Żądanie takie Organizator wysyła na numer telefonu Uczestnika, za pomocą którego dokonał 

zgłoszenia do Loterii. Uczestnik zobowiązany jest przed upływem 2 najbliższych dni roboczych 

odesłać e-mailem na adres: Cannes2019@columbit.pl zdjęcie/skan dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. Zdjęcie/skan muszą być przesłane w formacie JPG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 

5 MB.  

W przypadku niespełnienia tego warunku przez laureata nagrody głównej, nagroda przechodzi na 

osobę rezerwową, natomiast w przypadku laureata nagrody I stopnia, nagroda ta pozostaje 

w dyspozycji Organizatora. 
 

22. Organizator może dokonywać weryfikacji dostarczonych Dowodów Zakupu pod kątem ich 

zgodności z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione przez sklep, którego nazwa 

i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i czy nie są sfałszowane. Dowód Zakupu na potrzeby 

niniejszej Loterii powinien być czytelny. W przypadku otrzymania informacji ze sklepu, którego nazwa 

znajduje się na Dowodzie Zakupu, iż wskazany Dowód Zakupu nie został wystawiony przez ten sklep, 

jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii poprzez pozbawienie go prawa do 

nagrody. 
 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH 

23. Losowanie nagród głównych odbywa się w dniu 16.05.2019 r. w siedzibie Organizatora pod 

nadzorem Komisji spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń SMS nadesłanych w dniach 

03.05.2019 r. - 15.05.2019 r. (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora).  
 

24. Losowanie nagród głównych odbywa się poprzez losowy wybór z urny losów oznaczonych cyframi 

z zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer 

zgłoszenia zarejestrowany w bazie danych Organizatora. Jednocześnie ustala się następujące zasady 

dokonywania losowania. W programie komputerowym każdemu zarejestrowanemu zgłoszeniu 

przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie zwycięskiego zgłoszenia polega na 

wylosowaniu z urn, Losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego 

zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która 

stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych zgłoszeń 

wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba 

jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 

2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana 

w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim zgłoszeniem będzie 

mailto:Cannes2019@columbit.pl
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zgłoszenie o numerze (ID) 5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi 

dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość cyfr uzależniona jest od 

maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy 

pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 Losy z cyframi 0, 1 

oraz 2. W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych zgłoszeń, 

wówczas losowanie laureata lub osoby rezerwowej jest przeprowadzane ponownie.  

Losowanie jest powtarzane tyle razy, ile nagród jest przewidzianych w losowaniu.  
 

25. Podczas losowania, losowane są 3 nagrody główne. Do każdego laureata nagrody głównej 

losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym 

zgłoszeniem.  
 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE GŁÓWNEJ 

26. Najpóźniej 2 dnia roboczego od losowania nagród głównych, podejmowane są próby nawiązania 

połączenia telefonicznego z wylosowanymi laureatami/osobami rezerwowymi. Połączenie telefoniczne 

jest dokonywane na numer telefonu laureata/osoby rezerwowej, który wpisał podczas rejestracji do 

Loterii. 
 

27. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo 

w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Próba uzyskania połączenia z danym 

laureatem podejmowana jest czterokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie 

obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajęte", następna próba połączenia jest 

przeprowadzana po minimum 15 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki 

poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.  

Jeżeli, pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, 

nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Tego samego dnia 

podejmowana jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową w kolejności 

wylosowania zgodnie z pkt 25 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu 

Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełni 

wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie zostaje 

wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.  
 

28. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową (o której mowa w pkt 27 

Regulaminu), jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody.  

Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po: 

a) przesłaniu przesyłką rejestrowaną w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następującego po 

dniu otrzymania SMS z informacją o wygranej) na adres: Columbit sp. z o.o., 

ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa: 

 wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,  

 zwycięskiego Dowodu Zakupu tj. oryginału paragonu fiskalnego z numerem wydruku 

zgodnym z wysłanym w zgłoszeniu SMS), 

albo 

b) przesłaniu w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następującego po dniu otrzymania SMS 

z informacją o wygranej) na adres e-mail: Cannes2019@columbit.pl  

 czytelnego skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 do Regulaminu, 

 czytelnego skanu/zdjęcia zwycięskiego Dowodu Zakupu tj. oryginału paragonu fiskalnego 

z numerem wydruku zgodnym z wysłanym w zgłoszeniu SMS), 

Zdjęcia/skany muszą być przesłane w formacie JPG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 5 MB. 

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu znajduje się na stronie internetowej 

www.rossmann.pl/Cannes2019. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu 

proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie 

wymagane dane. 
 

http://www.rossmann.pl/Cannes2019
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29. Jeżeli laureat nie spełnia warunków opisanych w pkt 28 Regulaminu, wówczas nagroda 

przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 18 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy 

telefonicznej o której mowa w pkt 27, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 27 i 28 

Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową warunków 

określonych w pkt 27 i 28 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych nagroda nie 

jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora. 
 

OGŁASZANIE WYNIKÓW 
30. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania) publikowana jest 

sukcesywnie na stronie www.rossmann.pl/Cannes2019 po stwierdzeniu prawa do przyznania 

nagrody.  
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

31. 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 2018 r. poz. 1059).  
 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

32. 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 świadectwo zawodowe, wydane przez 

Ministra Finansów.  
 

WYDAWANIE NAGRÓD 

33. Nagroda główna jest wysyłana na wskazane przez laureata konto albo przekazem pieniężnym na 

wskazany przez laureata adres korespondencyjny (zgodnie z pkt 28) do dnia 14.08. 2019 r. 
 

34. Nagrody I stopnia są wysyłane przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez laureata 

adres korespondencyjny do dnia 14.08.2019 r. 
 

35. 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 

36. Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii najpóźniej 

do dnia 30.08.2019 r. (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora). 
 

37. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej na adres: Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa (osobiście lub przesyłką 

rejestrowaną) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Cannes2019@columbit.pl, 

z dopiskiem „Kobiety w roli głównej – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, 

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

wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.  

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. 
 

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

reklamacji do Organizatora, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku 

reklamacji.  

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 

powszechnym. 
 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

www.rossmann.pl/Cannes2019
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39. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało 

się wymagalne. 
 

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

do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
41. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie. 
 

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

oraz na stronie internetowej www.rossmann.pl/Cannes2019. 
 

43. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa. 
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Załącznik nr 1 
 

 

...............................................................................................  

Imię i nazwisko 

 

............................................................................................... 

Adres zamieszkania:  ulica, numer domu i mieszkania 

 

............................................................................................... 

kod i miejscowość 

 

 

Zgłoszenie do loterii przesłano z numeru telefonu: __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

 
Oświadczenie laureata nagrody I stopnia 

 
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, 

rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy właścicielami, członkami 

Zarządu oraz pracownikami* Columbit Sp. z o.o. i L’Oréal Polska Sp. z o.o.  

Oświadczam, iż jestem osobą, która ukończyła 18 lat. 

 

* Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy 

o pracę, jak i osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 

podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

 

Wygraną nagrodę I stopnia proszę przesłać na adres korespondencyjny: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  ..............................................................                                                                                     
                                                                                                            czytelny podpis laureata  
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Załącznik nr 2 
 

 

...............................................................................................  

Imię i nazwisko 

 

............................................................................................... 

Adres zamieszkania:  ulica, numer domu i mieszkania 

 

............................................................................................... 

kod i miejscowość 

 

 

Zgłoszenie do loterii przesłano z numeru telefonu: __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

 

 
Oświadczenie laureata nagrody głównej 

 
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, 

rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy właścicielami, członkami 

Zarządu oraz pracownikami* Columbit Sp. z o.o. i L’Oréal Polska Sp. z o.o.  

Oświadczam, iż jestem, osobą która ukończyła 18 lat. 

 

* Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy 

o pracę, jak i osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 

podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

 

Wygraną nagrodę główną proszę przesłać na konto bankowe/adres korespondencyjny*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

  ..............................................................                                                                                     
                                                                                                            czytelny podpis laureata  


