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Regulamin loterii promocyjnej 

„Loteria Vanish” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

1. Nazwa loterii promocyjnej 

Loteria promocyjna nosi nazwę: „Loteria Vanish”. 

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną  

Organizatorem loterii promocyjnej „Loteria Vanish” (dalej „Loteria”) jest Columbit Sp. z o.o. ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 

Warszawa, NIP 521-358-97-17, REGON 142723062, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000374505, Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

(dalej „Organizator”).  

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie 

Loteria organizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz zezwolenia 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

4. Zasięg geograficzny Loterii  

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii 

Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od godziny 10:00 dnia 15.06.2021 r. do dnia 14.08.2021 r.  

6. Czas trwania Loterii  

Loteria trwa od dnia 14.06.2021 r. do dnia 20.12.2021 r., przy czym termin ten obejmuje: sprzedaż produktów objętych 

Loterią, przyjmowanie zgłoszeń do Loterii, losowanie i wydanie nagród, oraz proces składania i rozpatrywania reklamacji. 

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów objętych Loterią 

Sprzedaż towarów objętych Loterią trwa od dnia 15.06.2021 r. do dnia 14.08.2021r. Produkty zakupione przed dniem 

15.06.2021 r. oraz po dniu 14.08.2021 r. nie są objęte Loterią.  

8. Uczestnicy Loterii  

Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami 

w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie 

organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub 

współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii. Z udziału w Loterii 

wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 

osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać 

Zwycięzcami w Loterii. 

9. Zasady organizacji Loterii  

9.1. Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest: 

9.1.1. jednorazowy zakup w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej, w dowolnym sklepie odplamiacza Vanish w płynie 

lub w proszku za co najmniej 10 PLN z listy produktów stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu (dalej: „Zakup”); 

Zakup musi być udokumentowany jednym paragonem fiskalnym; w przypadku dokonania zakupu za 

wielokrotność 10 PLN, objętego jednym paragonem fiskalnym, zakup ten traktowany jest jako jeden Zakup 

uprawniający do dokonania jednego zgłoszenia do Loterii;  

9.1.2. zachowanie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego Zakup (dalej „Dowód Zakupu”) przy czym 

oryginałem paragonu fiskalnego na potrzeby Loterii nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat, 

wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.  

9.1.3. zarejestrowanie przez Uczestnika w terminie wskazanym w pkt 5 powyżej Zakupu (dalej „Zgłoszenie”) poprzez 

wpisanie w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.vanish.pl/loteria (dalej „Strona Loterii”) imienia i nazwiska 

Uczestnika, adresu email, numeru Dowodu Zakupu, numeru kasy fiskalnej, daty zakupu i łącznej wartości 

Dowodu Zakupu oraz załączenia skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu; przy czym jeden Dowód Zakupu może być 

zgłoszony do Loterii jeden raz, a data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data 

i godzina dokonania Zgłoszenia, 

9.1.4. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii i akceptacja jego treści. 

9.2. Udział w loterii jest dobrowolny. Zgłoszenie udziału w Loterii oznacza akceptację jego zasad przewidzianych 

w niniejszym Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Loterii. 

Brak któregokolwiek z elementów wskazanych w pkt 9.1 uniemożliwia dokonanie prawidłowego Zgłoszenia.  

http://www.vanish.pl/loteria
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9.3. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Dnia, jedną Tygodnia oraz Nagrodę Główną niezależnie 

od liczby dokonanych Zgłoszeń. 

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie, 

w szczególności, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż Uczestnik narusza zasady gry określone 

w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika 

w czasie od 15.06.2021 r. do 03.09.2021 r. przesłania oryginału Dowodu Zakupu zgłoszonego do Loterii. Powyższe 

żądanie przekazywane jest Uczestnikowi e-mailem. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z takim żądaniem, 

Uczestnik powinien w terminie 3 dni roboczych jego otrzymania wysłać przesyłką poleconą Pocztą Polską lub 

przesyłką kurierską żądany Dowód Zakupu na adres Organizatora. Data doręczenia ww. Dowodu Zakupu nie może 

być późniejsza niż 13.09.2021 r. (nie uwzględnia się Dowodów Zakupu, które zostaną doręczone Organizatorowi po 

dniu 13.09.2021 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub zgodnie z dowodem 

nadania pocztą kurierską). Nieprzesłanie oryginału Dowodu Zakupu zgłoszonego do Loterii na żądanie Organizatora 

w podanym wyżej terminie skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia danego Uczestnika z Loterii oraz utratą prawa do 

Nagrody.  

9.5. Ponadto, jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest 

m.in. automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych 

identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, zgłoszenia te nie są uwzględniane 

w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z 

Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których 

stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, 

nieuprawniony sposób. 

10. Miejsca i terminy losowań 

10.1. Organizator przewiduje przyznawanie Nagród w dwojaki sposób – (1) losowy, zgodnie z czasem zarejestrowania 

Zgłoszenia na serwerze www – w przypadku Nagród Dnia i Nagród Tygodnia (szczegółowy tryb przyznawania Nagród 

Dnia i Nagród Tygodnia został określony w pkt 10.2. – 10.8. poniżej) oraz (2) poprzez losowanie – w przypadku Nagrody 

Głównej (szczegółowy tryb przyznawania Nagrody Głównej został określony w pkt 10.9. – 10.11. poniżej).  

10.2. Nagrody Dnia przyznawane są od godziny 10:00 dnia 15.06.2021 r. do dnia 14.08.2021 r. Bezpośrednio po dokonaniu 

Zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlany na Stronie Loterii potwierdzający wysłanie Zgłoszenia. 

W terminie do 3 dni po wysłaniu Zgłoszenia Organizator wysyła potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia i wyłania spośród 

nadesłanych prawidłowych Zgłoszeń zgłoszenia wygrywające oraz do każdego wygrywającego jedno Zgłoszenie 

rezerwowe na wypadek braku kontaktu ze zwycięzcą Nagrody Dnia. Uczestnik, do którego Zgłoszenia została 

przypisana Nagroda Dnia informowany jest o wygranej e-mailem na adres podany w Zgłoszeniu. E-mail zawiera 

unikatowy link przekierowujący do strony internetowej, na której należy wypełnić formularz (dalej: Formularz 

Zwycięzcy), w szczególności podać adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego niezbędnego do przesłania 

nagrody. W przypadku niewypełnienia Formularza Zwycięzcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości 

o wygranej Organizator kontaktuje się niezwłocznie z osobą rezerwową zgodnie z opisem w punkcie 10.10  

10.3. Organizator przewidział na każdy dzień, kiedy można dokonać rejestracji do Loterii (tj.  od 15.06.2021 r. od godziny 

10:00 do 14.08.2021 r.) 183 Nagrody Dnia, po 3 nagrody dziennie. Przypisanie Nagród Dnia odbywa się w dniu 

14.06.2021 r. w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji Loterii. 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. Przypisanie Nagród Dnia 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 Loterii drukuje ją, opieczętuje oraz sporządza protokół. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród 

do konkretnej daty, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz lista złożona jest u notariusza przed 

rozpoczęciem przyjmowania Zgłoszeń do Loterii (nie później jednak niż do godz. 10:00 15.06.2021 r.). 

10.4. Po wpłynięciu zgłoszenia na serwer loteryjny, system sprawdza, czy dane Zgłoszenie jest pierwszym zgłoszeniem 

zarejestrowanym w bazie loteryjnej po upływie daty i godziny przypisanej do Nagrody Dnia. Nagrody są wygrywane 

w kolejności przypisanej w wykazie złożonym u notariusza zgodnie z pkt 10.3 Regulaminu. W przypadku, gdy żadne 

Zgłoszenie nie wpłynie na serwer loteryjny pomiędzy dwiema Nagrodami Dnia wskazanymi w wykazie, o którym mowa 

w pkt. 10.3, niewygrana nagroda przypada na pierwszego Uczestnika, który wyśle Zgłoszenie do Loterii w kolejnym 

przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda Dnia. Uczestnik, którego Zgłoszenie wpłynie 

jako drugie, otrzyma kolejną nagrodę (pierwszą przypisaną do tego przedziału czasowego).  

10.5. Jeśli Uczestnik (identyfikowany poprzez dane podane w formularzu zgłoszeniowym) wygrał już jedną Nagrodę Dnia, 

wówczas system loteryjny pomija jego kolejne Zgłoszenie przy przyznawaniu Nagród Dnia, ale jego Zgłoszenie/a 

bierze/rą udział w losowaniu Nagród Tygodnia i Głównej. 
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10.6. Nagrody Tygodnia przyznawane są w okresach tygodniowych liczonych od poniedziałku do niedzieli z zastrzeżeniem, 

że w pierwszym tygodniu biorą udział Zgłoszenia dokonane w dniach 15.06.2021 od godziny 10:00 do 20.06.2021 (od 

wtorku do niedzieli), a w ostatnim tygodniu biorą zgłoszenia dokonane w dniach 09.08.2021 do 14.08.2021 (od 

poniedziałku do soboty). W terminie do 3 dni po zakończeniu tygodnia Organizator wyłania spośród nadesłanych w 

zakończonym tygodniu prawidłowych Zgłoszeń jedno Zgłoszenie, któremu przyznana jest Nagroda Tygodnia oraz 

jedno Zgłoszenie rezerwowe na wypadek braku kontaktu ze Zwycięzcą Nagrody Tygodnia. Uczestnik, do którego 

Zgłoszenia została przypisana Nagroda Tygodnia informowany jest o wygranej Nagrodzie Tygodnia e-mailem na adres 

podany w Zgłoszeniu. E-mail zawiera unikatowy link przekierowujący do strony internetowej, na której należy wypełnić 

formularz (dalej: Formularz Zwycięzcy), w szczególności podać adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego 

niezbędnego do przesłania nagrody. W przypadku niewypełnienia Formularza Zwycięzcy w terminie 3 dni roboczych 

od otrzymania wiadomości o wygranej Organizator kontaktuje się niezwłocznie z osobą rezerwową zgodnie z opisem 

w punkcie 10.10.  

10.7. Organizator przewidział 9 Nagród Tygodnia, po 1 Nagrodzie Tygodnia na każdy tydzień. Przypisanie Nagród Tygodnia 

odbywa się w dniu 14.06.2021 r. w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji Loterii. 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. Przypisanie Nagród Tygodnia 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 Loterii drukuje ją, pieczętuje oraz sporządza protokół. Po wyżej opisanym 

przypisaniu nagród do konkretnej daty, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz lista złożona jest 

u notariusza przed rozpoczęciem przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, nie później jednak niż do godz. 10:00 

15.06.2021 r. 

10.8. Jeśli Uczestnik (identyfikowany poprzez dane podane w formularzu zgłoszeniowym) wygrał już jedną Nagrodę 

Tygodnia, wówczas system loteryjny pomija jego kolejne Zgłoszenie przy przyznawaniu Nagrody Tygodnia, ale jego 

Zgłoszenie/a bierze/rą udział w losowaniu Nagrody Głównej. 

10.9. Nagroda Główna przyznawana jest poprzez losowanie, które odbywa się w dniu 20.08.2021 r. Spośród wszystkich 

prawidłowych Zgłoszeń Organizator losuje 1, które zostaje nagrodzone Nagrodą Główną oraz 1 Zgłoszenie rezerwowe 

na wypadek braku kontaktu ze zwycięzcą Nagrody Głównej lub niewypełnienia przez niego Formularza Zwycięzcy. 

Uczestnik, do którego Zgłoszenia została przypisana Nagroda Główna informowany jest w terminie do 23.08.2021 r. 

o wygranej e-mailem na adres podany w Zgłoszeniu. E-mail zawiera unikatowy link przekierowujący do strony 

internetowej, na której należy wypełnić formularz (dalej: Formularz Zwycięzcy), w szczególności podać adres 

zamieszkania oraz numer rachunku bankowego niezbędnego do przesłania nagrody. Formularz Zwycięzcy Nagrody 

Głównej zawiera także miejsce na podanie dodatkowych danych, które stanowią: rodzaj i numer dokumentu 

tożsamości, numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL, data urodzenia i obywatelstwo. Dodatkowe dane 

pobierane są od Zwycięzcy Nagrody Głównej na podstawie przepisów art. 20 ust. 5 Ustawy o grach hazardowych oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z 22.06.2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji 

zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych. W przypadku niewypełnienia Formularza Zwycięzcy 

w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej Organizator kontaktuje się niezwłocznie z osobą 

rezerwową zgodnie z opisem w punkcie 10.10 

10.10. W przypadku niewypełnienia Formularza Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej, 

zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator kontaktuje się niezwłocznie z osobą rezerwową 

do Nagrody Dnia lub Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej. Procedura powiadomienia o wygranej oraz 

odesłania danych przez Zwycięzcę jest identyczna. W przypadku niewypełnienia Formularza Zwycięzcy przez osoby 

rezerwowe w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej nagrody pozostają do dyspozycji 

Organizatora. 

10.11. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora w Warszawie (03-808) przy ul. Mińskiej 25 lok. 330. 

Losowanie Nagrody polega na losowym, manualnym wyborze, przez członków Komisji Loterii, jednego Zgłoszenia, 

któremu przyznana jest Nagroda Główna oraz jednego Zgłoszenia rezerwowego (dalej: „Losowanie”) z bazy 

prawidłowych Zgłoszeń; poszczególnym Zgłoszeniom w bazie do losowania nadawany jest numer kolejny w bazie 

(dalej: Numer ID”). Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem kartonowej urny i piłeczek oznaczonych cyframi od 

0 do 9, a liczba Zgłoszeń determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli 

reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby rekordów), czyli 

przykładowo przy liczbie Zgłoszeń 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, przy czym pierwsza losowana oznacza tysiące, 

następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. 

Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego Zgłoszenia.  

11. Wartość puli Nagród  
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11.1. Organizator przewiduje w Loterii: 

11.1.1. 183 pieniężne Nagrody Dnia o wartości 100 PLN każda, 

11.1.2. 9 pieniężnych Nagród Tygodnia o wartości 1.000 PLN każda, 

11.1.3. 1 pieniężną Nagrodę Główną o wartości 10.000 PLN wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1.111 

PLN przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagrody; nagroda pieniężna nie jest wydawana 

Zwycięzcom, jest potrącana przy wydawaniu nagrody i przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego 

z tytułu wygranej w Loterii. 

11.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 38.411 PLN. 

12. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii  

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania 

określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia 

z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy 

z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).  

13. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród 

13.1. Nagrody wydawane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator 

odpowiedzialny jest za wydanie nagród Zwycięzcom. Przed wydaniem Nagrody Głównej Organizator potrąci 

dodatkową nagrodę pieniężną na poczet należnego podatku dochodowego. Płatnikiem podatku dochodowego jest 

Organizator. 

13.2. Nagrody wysyłane są Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy podany w Formularzu Zwycięzcy, do którego 

prowadzi unikatowy link zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej Zwycięzcom, w terminie do 30 września 2021 r. 

13.3. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani 

niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej zmianie oraz przesłać nowe dane osobowe na adres 

konkurs@columbit.pl najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród.  

13.4. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne Nagrody ani prawo cesji 

prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

13.5. Nagrody przepadają (Uczestnik traci prawo do wylosowanej nagrody) w następujących sytuacjach: 

13.5.1. W przypadku nieprzesłania przez osobę uprawioną do nagrody dokumentów wskazanych w pkt 9.4. lub 

niedotrzymania terminu ich przesłania, 

13.5.2. w przypadku niewypełnienia w oznaczonym czasie Formularza Zwycięzcy, 

13.5.3. w przypadku podania przez osobę uprawioną do nagrody błędnego adresu email lub jego zmiany 

i niepoinformowania Organizatora zgodnie z pkt 13.3, co utrudni lub uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub 

dostarczenie Nagrody, 

13.5.4. w przypadku podania błędnego numeru rachunku bankowego. 

Nagrody niewydane z ww. powodów pozostają do dyspozycji Organizatora. 

14. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  

14.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 15.06.2021 r., nie 

później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania Nagród, tj. do dnia 30.10.2021 r. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier 

hazardowych roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia 

i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie (należy 

wskazywać nazwę „Loteria Vanish”) oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, Uczestnik Loterii podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

14.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości email. 

Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości email późniejszą niż 30.10.2021 r. nie są 

uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 15.11.2021 r., mimo ich 

prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości email.  

14.3. Reklamacje w formie pisemnej listem poleconym należy kierować na adres Organizatora Columbit sp. z o.o. ul. Mińska 

25 lok. 330, 03-808 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Loteria Vanish”, reklamacje przesyłane pocztą 

elektroniczną należy kierować na adres konkurs@columbit.pl z tytułem emaila: „Reklamacja – Loteria Vanish”. 

Ponadto zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: 

konkurs@columbit.pl.  
14.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 14 dni od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu 

reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

14.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 

7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

mailto:konkurs@columbit.pl
mailto:konkurs@columbit.pl
mailto:konkurs@columbit.pl
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15. Terminy przedawnienia roszczeń 

15.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. 

15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi 

na reklamację. 

16. Ochrona danych osobowych 

16.1. W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych ("RODO"), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku 

z realizacją Loterii jest RB (Hygiene Home) Poland sp. z.o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (kod pocztowy 

05-100), ul. Okunin 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000782193, NIP: 5311705018, kapitał zakładowy: 2.691.843.000 zł (dalej: „RB”). 

16.2. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz adres zamieszkania i numer konta bankowego 

Zwycięzcy będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RB w celu umożliwienia Pani/Panu 

uczestnictwa w Loterii oraz jej przeprowadzenia i rozstrzygnięcia, wydania nagród oraz rozpatrywania potencjalnych 

reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a następnie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów 

o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku Uczestnika Loterii będącego zwycięzcą nagrody głównej 

zakres danych obejmować będzie również dane niezbędne do zamieszczenia w ewidencji wygranych nagród: rodzaj 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres 

zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo. 

16.3. Informujemy, że możemy również przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom i dostawcom świadczącym 

usługi na naszą rzecz (w tym agencji reklamowej Columbit sp. z o.o.), zgodnie z zawartymi umowami powierzen ia 

przetwarzania danych osobowych, bądź podmiotom publicznym upoważnionym do ich pozyskania na podstawie 

przepisów prawa. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie na obszarze EOG; przez okres trwania 

i w celu przeprowadzenia Loterii, a następnie je usuniemy. 

16.4. Mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych bezpłatnie, w dowolnym 

terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Przysługuje także Państwu prawo do poprawiania, blokowania lub 

usuwania przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz żądania ich przekazania. W przypadku, gdy RB 

przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody 

w dowolnym terminie. W celu skorzystania z powyższych praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt pod adresem: 

privacyoffice@rb.com. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

17. Postanowienia końcowe 

17.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 14.06.2021 r. do dnia 20.12.2021 r. w godz. 10.00 

– 16.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na www.vanish.pl/loteria 

i www.konkursy.columbit.pl.  

17.2. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 

20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2094). 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

LISTA PRODUKTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII 
 

NAZWA PRODUKTU EAN 

PROSZKI   

Vanish Multi Action Pink 30g  5900627063769 

Vanish Multi Action White 30g 5900627063776 

Vanish Multi Action Pink 300g  5900627081701 

Vanish Multi Action White 300g 5900627081718 

Vanish Multi Action Pink 470g  5900627081725 

Vanish Multi Action White 470g 5900627081732 

Vanish Multi Action Pink 625g  5900627081749 

Vanish Multi Action White 625g 5900627081756 

Vanish Oxi Action Pink 420g  5900627081763 

Vanish Oxi Action White 420g  5900627081770 

PŁYNY   

Vanish Multi Action Pink 100ml 5900627067675 

Vanish Multi Action White 100ml 5900627067668 

Vanish Multi Action Pink 500ml 5900627081800 

Vanish Multi Action White 500ml 5900627081817 

Vanish Multi Action Pink 1l 5900627081824 

Vanish Multi Action White 1l 5900627081831 

Vanish Multi Action Pink 1,5l 5900627081848 

Vanish Multi Action White 1,5l 5900627081855 

Vanish Multi Action Pink 2l 5900627081862 

Vanish Multi Action White 2l 5900627081879 

Vanish Hygiene 500ml 5900627093926 

Vanish Hygiene 940ml 5908252001279 

Vanish Hygiene 1,4l 5908252001286 

Vanish Oxi Action Pink 940ml  5900627081909 

Vanish Oxi Action White 940ml 5900627081916 

Vanish Oxi Action Pink 1,4l 5900627081886 

Vanish Oxi Action White 1,4l 5900627081893 

 


