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REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU 
„RYMUJ I GRAJ” 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem niepublicznego konkursu „Rymuj i graj”, zwanego dalej „Konkursem”, jest JTI Polska Sp. 

z o. o. z siedzibą w Starym Gostkowie 42, 99-220 Wartkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007441, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 
200.000.000 zł, numer NIP: 828-000-18-19, REGON: 0013001991 („Organizator”/”JTI”), przy czym 
Organizator może powierzyć wykonywanie określonych czynności związanych z organizacją i realizacją 
Konkursu podmiotowi współpracującemu, zwanemu dalej „Podmiotem Współpracującym”. 

 
Podmiotami Współpracującymi są: 
 
a) Grzegorz Moździerz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BYSS Grzegorz Moździerz” 

(NIP: 597-133-80-46) oraz Tomasz Sarnowski, prowadzący działalność ́gospodarczą pod firmą „BYSS 
Tomasz Sarnowski” (NIP: 851-133-83-13), będący wspólnikami spółki cywilnej „BYSS” T. Sarnowski 
G. Moździerz spółka cywilna z adresem miejsca wykonywania działalności: ul. Al. Bohaterów 
Warszawy 21, 70-372, Szczecin, NIP: 851-24-60-878; 
 

b) Trimtab Arteria Management sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: 00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2A, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000520955 (NIP 5222693182). 

 
2. Konkurs trwa od 22 września 2022 r. do 30 października 2022 r. 
 
3. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona i wskazana w kolejnych paragrafach. Udział w Konkursie 

wymaga użycia kodów konkursowych (kodów z paczek papierosów Camel bądź Winston bądź LD) 
opisanych w § 2 ust. 6 Regulaminu. 

 
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest związany z produktami 

Organizatora marek Camel, Winston i LD, wprowadzanymi do obrotu na terytorium RP przez 
Organizatora, zwanymi dalej również „Produktami”. 

 
5. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin („Regulamin”). Ponadto, jako że komunikacja pomiędzy 

Organizatorem, a każdym z Uczestników prowadzona jest za pomocą niepublicznego serwisu 
internetowego www.strefakonsumencka.pl („Serwis”), zawierającego indywidualnie adresowane 
informacje przeznaczone dla Uczestników Konkursu, Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do 
przestrzegania Regulaminu serwisu internetowego www.strefakonsumencka.pl, dostępnego w 
Serwisie („Regulamin Serwisu”). Regulamin Serwisu określa zasady świadczenia usług drogą 
elektroniczną za jego pośrednictwem i ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
Regulaminie. 

 
6. Program ma charakter niepubliczny i jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów zarejestrowanych 

w bazie marketingowej JTI („BDK”) oraz indywidualnie zaproszonych do Programu przez Organizatora, 
którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są zainteresowani 
wzięciem udziału w Programie („Uczestnicy”). 

 
7. W Konkursie nie mogą brać udziału: 
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a) pracownicy Organizatora lub Podmiotu Współpracującego (przez pracowników rozumie się 
również, na potrzeby niniejszego Regulaminu, osoby współpracujące z Organizatorem lub 
Podmiotem Współpracującym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej, w tym 
ambasadorów marek JTI) oraz osoby, które były pracownikami Organizatora lub Podmiotu 
Współpracującego w terminie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Konkursu; 
 

b) najbliżsi członkowie rodzin osób wymienionych w lit. a powyżej. Przez najbliższych członków rodziny 
rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę i teściów oraz osoby pozostające z osobami wymienionymi w lit. a we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

 
8. Organizator ma prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w ust. 

6 i 7 powyżej, między innymi poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości lub złożenia przez 
Uczestnika odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Niespełnienie warunków uczestnictwa 
wynikających z Regulaminu uniemożliwia udział w Konkursie. 

 
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

 
10. Zaproszenia do udziału w Konkursie przekazywane są w formie wiadomości e-mai, MMS lub SMS, o ile 

dany konsument wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tej formie bądź 
poprzez wyświetlenie informacji o Konkursie w zakładce „Konkursy” dostępnej w Serwisie. 
 

11. W Konkursie i Serwisie z jednego numeru telefonu oraz adresu e-mail może korzystać wyłącznie jeden 
Uczestnik. W celu rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail 
pochodzącego z rzetelnych i bezpiecznych domen internetowych. Adresy e-mail pochodzące z serwisów 
i domen oferujących tymczasowe adresy e-mail nie mogą być wykorzystane do zarejestrowania Konta 
w Serwisie, z którego można korzystać w Konkursie. 

 
§2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU I KORZYSTANIA Z KODÓW 

 
1. W Konkursie mogą wziąć udział i zdobyć nagrody wyłącznie osoby, o których mowa w § 1 ust. 6. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w Serwisie. 
 
2. Przystąpienie do Konkursu następuje za pośrednictwem Serwisu i wymaga zalogowania się w Serwisie. 

Dla zarejestrowanego Uczestnika tworzone jest w Serwisie indywidualne konto („Konto”/”Profil”). 
Dostęp do Profilu wymaga zalogowania się w Serwisie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Hasło 
Uczestnika do Serwisu ma charakter poufny i nie może być udostępniane innym osobom, w 
szczególności osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. 

 
3. Każdy Uczestnik może mieć wyłącznie jedno Konto w Konkursie i jednocześnie w Serwisie. W przypadku, 

gdy Uczestnik będzie posiadał więcej niż jedno Konto, wszystkie Konta Uczestnika zostaną 
zablokowane. 

 
4. Uczestnik rejestrując się w BDK jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych. W przypadku 

wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik posługuje się danymi nieprawdziwymi lub 
należącymi do innych osób lub posługiwania się kilkoma Kontami, Administrator zablokuje dostęp 
Uczestnika do Serwisu. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym przy próbie zalogowania się do 
Serwisu. 

 
5. Przystąpienie do Programu wymaga łącznego spełnienia następujących warunków: otrzymania 

indywidualnego zaproszenia do udziału w Programie, zalogowania się w Serwisie, zapoznania się z 
niniejszym Regulaminem i wyboru marki, z którą Uczestnik będzie grał. Wybrana marka nie będzie 
mogła być zmieniona do końca trwania Konkursu.  
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6. Kod z paczki („kod”) jest to unikalny (niepowtarzalny) alfanumeryczny kod znajdujący się wewnątrz 

opakowań papierosów marek Camel, Winston lub LD. Kody znajdują się wyłącznie w produktach 
wprowadzonych do obrotu na terytorium RP przez Organizatora, tj. z informacjami na paczce w języku 
polskim. W odniesieniu do papierosów, Konkursem są objęte wyłącznie produkty ze znakiem akcyzy 
2022 r., a w zakresie cygaretek paczki Winston Cigarillos z ceną sugerowaną 9,50 zł oraz Camel Cigarillos 
z ceną sugerowaną 9,99 zł nadrukowaną na folii. Programem są objęte wyłącznie produkty opisane w 
niniejszym punkcie. 

 
7. W Konkursie nie można wykorzystywać kodów pochodzących z paczek produktów wykorzystanych 

przez Uczestnika lub inne osoby w innych programach, konkursach ani w sekcjach lub akcjach 
przeprowadzanych przez Organizatora, jak również już wykorzystanych w Programie, poza przypadkami 
wyraźnie przewidzianymi w Regulaminie. 

 
8. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania opakowań (całych) po Produktach, z których kody 

wykorzystali w Konkursie, do dnia 31.12.2022 r. Zachowanie opakowań z wykorzystanymi kodami może 
podlegać weryfikacji przez Organizatora. Kody z paczek, którymi Uczestnik nie dysponuje, nie mogą być 
wykorzystywane w Konkursie. 

 
9. Dopuszczalne jest rejestrowanie w Konkursie wyłącznie prawidłowych kodów z paczek pochodzących 

z oryginalnych opakowań Produktów posiadanych przez danego Uczestnika. W przypadku 
uzasadnionego podejrzenia (np. na skutek reklamacji złożonej przez innego Uczestnika, który 
dysponuje opakowaniem produktów z danym kodem), że zarejestrowany przez Uczestnika kod 
pochodzi z innego źródła niż wskazano wyżej, Organizator jest uprawniony do żądania okazania przez 
Uczestnika całego oryginalnego opakowania, z której pochodzi kod, który Uczestnik zarejestrował, 
bądź przesłania zdjęcia rozłożonej paczki po Produkcie z widocznym kodem.  

 
10. W przypadku wpisania w Serwisie przez Uczestnika nieprawidłowego kodu z paczki, wyświetli się 

ostrzeżenie, przy każdym następnym błędnym wpisaniu kodu z paczki pojawi się licznik informujący o 
liczbie pozostałych prób, a w przypadku wpisania 10-tego nieprawidłowego kodu z paczki, konto 
uczestnika zostanie na stałe zablokowane, co uniemożliwi mu dalszy udział w Konkursie. 

 

 
§3 ZADANIE KONKURSOWE 

 
1. Konkurs prowadzony jest w Serwisie, w zakładce „Konkursy”. 

2. Konkurs polega na wprowadzeniu kodu w odpowiednim polu w Serwisie i na ułożeniu rymowanki 
zawierającej określone słowa oraz przesłaniu jej za pomocą Serwisu. 

 
3. Organizator opublikuje w Serwisie listę 9 słów dla każdej marki. Rymowanka zgłaszana do Konkursu 

musi zawierać minimum 4 słowa z przedstawionej przez Organizatora listy słów dla marki wybranej 
przez Uczestnika. Użycie 3 lub mniej słów z listy przedstawionej dla wybranej marki skutkuje 
niezakwalifikowaniem się do Konkursu. 

 
4. Lista 9 słów widoczna jest nad polem wprowadzania odpowiedzi tekstowej, w sekcji „Rymuj i graj”, w 

zakładce „Konkursy”. 
 
5. Słowa z listy przedstawionej przez Organizatora mogą zostać użyte w dowolnej formie gramatycznej (tj. 

mogą być odmieniane zgodnie z zasadami gramatyki języka polskiego). 
 
6. Uczestnik, jeżeli zarejestruje kod może wysłać za pośrednictwem Serwisu odpowiedź tekstową. 

Uczestnik może wysłać odpowiedź trzykrotnie, lecz za każdym razem będzie to wymagało wpisania 



 

4 
 

nowego kodu. W takim przypadku do Konkursu zostanie zakwalifikowana ostatnia z wysłanych przez 
Uczestnika odpowiedzi. Jeśli Uczestnik zdecyduje się na zgłoszenie nowej odpowiedzi konkursowej, 
nowa odpowiedź zastąpi poprzednio zgłoszoną i będzie jedyną braną pod uwagę podczas wyłaniania 
zwycięzców Konkursu.  

 
7. Odpowiedź tekstowa musi liczyć od 1 do 1500 znaków, wliczając znaki interpunkcyjne oraz spacje. 

Odpowiedź musi zostać sformułowana w języku polskim.  

8. Jury dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi biorąc pod uwagę pomysłowość, poprawność pisowni 
i kreatywność. Jury składa się z trzech (3) pracowników Organizatora zajmujących się strategią marek. 
Każda osoba z jury dokona oceny przesłanych odpowiedzi przyporządkowując im punkty w skali: 1-50. 
Na podstawie ocen jury zostaną wybrane 3 najlepsze odpowiedzi, z najwyższą liczba punktów, którym 
zostaną przyznane nagrody główne oraz 350 odpowiedzi (miejsca 4-353 w rankingu), którym zostaną 
przyznane nagrody pocieszenia. 
W przypadku, jeżeli kilku Uczestników zdobędzie tyle samo punktów uprawniających do nagrody,  
decydujący będzie głos przewodniczącego jury.  
 

9. Temat rymowanki jest dowolny, jednak nie będą oceniane przez jury i uwzględnianie w Konkursie prace, 
które: 
 
a) naruszają w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, w tym również prawa autorskie do 

zgłoszonej pracy,  
b) zawierają treści uznawane za obelżywe, treści nawiązujące do: religii, śmierci, zdrowia, chorób, 

polityki, historii, narodowości, dzieci, dzieciństwa, nagości, erotyki lub pornografii, 
c) zawierają treści zawierające: wulgaryzmy, nazwy innych produktów niż objęte Konkursem, 

propagujące przemoc lub naruszające inne obowiązujące normy prawne lub moralne, 
d) zawierają treści propagujące ideologie narodowego socjalizmu, komunizmu, rasizmu lub 

kwestionujące obiektywną prawdę historyczną lub 
e) zawierają treści godzące w dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich, promujących, 

zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych. 
 

10. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 
 

a) Nagroda główna (3 sztuki) dla Uczestników, których prace otrzymały najwięcej punktów (1-3 w 
rankingu) - voucher do biura podróży ITAKA o wartości 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) zł 
ważny do 30.08.2024 r. Zasady realizacji vouchera dostępne są pod adresem: 
https://www.itaka.pl/bon_wakacyjny/  

b) Nagroda pocieszenia (350 sztuk) dla Uczestników, którzy w Konkursie zajęli miejsca 4-353 – voucher 
do sklepu DECATHLON o wartości 40 (słownie: czterdzieści) zł ważny do 16.09.2023 r. Do 
wykorzystania w serwisie decathlon.pl, na zasadach określonych pod adresem: 
https://www.decathlon.pl/landing/kartapodarunkowa/_/R-a-kartaPodarunkowa 

 
11. Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.  

 
12. Zabronione jest ingerowanie w ustawienia sprzętu, aplikacji, wywoływanie zakłóceń technicznych w 

Serwisie lub wywoływanie jakichkolwiek zakłóceń w systemie teleinformatycznym Organizatora mające 
na celu wpływ na wyniki osiągane przez Uczestnika. Ingerowanie w ten sposób w wyniki osiągnięte w 
zadaniach konkursowych spowoduje pominiecie takich wyników w rankingu i Konkursie.  

 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Uczestnik, który zdobył nagrodę, w ciągu 10 dni roboczych zostanie powiadomiony o wyniku za 

pośrednictwem wiadomości e-mail bądź sms na numer telefonu wskazany w Serwisie.  
 

2. Liczba nagród dostępnych w Konkursie jest ograniczona do liczby wskazanej w Regulaminie. 
 
3. Przyznanej nagrody nie można zamienić na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody. 
 
4. Nagrody rzeczowe w postaci Voucherów do biura podróży będą przekazywane nagrodzonemu 

Uczestnikowi na adres podany przez niego za pośrednictwem Serwisu. W tym celu Uczestnik powinien 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdobyciu nagrody rzeczowej podać: ulicę, numer domu, numer 
mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz numer telefonu dla kuriera. Nagrody rzeczowe 
dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
5. Vouchery do sklepu sportowego w postaci kodów elektronicznych będą przekazywane za 

pośrednictwem wiadomości email.  
 
6. Nagrody rzeczowe mogą być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich lub świadczących usługi 

pocztowe. Będą wysyłane w terminie 30 dni od daty przekazania przez Uczestnika adresu doręczenia 
oraz danych niezbędnych do celów podatkowych. Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania 
protokołu przekazania nagrody. Nagrody w postaci kodów elektronicznych zostaną wysłane na adres e-
mail zarejestrowany w BDK w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia konkursu . 

 
7. Nagrody przyznane w Konkursie, o których mowa w pkt 10. Regulaminu, mogą podlegać 

opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W takim przypadku Organizator 
przyzna Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną wynoszącą 11,11% wartości zdobytej nagrody. 
Wówczas w momencie wydania nagrody rzeczowej dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 
integralną część nagrody w Konkursie, zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 
zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od nagrody w Konkursie i będzie podlegać 
odprowadzeniu do właściwego Urzędu Skarbowego, na co Uczestnicy przestępując do Programu 
wyrażają zgodę. 
 

8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamacje należy wysyłać w formie 
elektronicznej pod adres kontakt@strefakonsumencka.pl lub pisemnie na adres Organizatora (JTI 
Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wygrywanie 
za Rymowanie”). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wskazanie przyczyny reklamacji oraz 
treść żądania. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty 
ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji pocztą 
elektroniczną lub listem poleconym – w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 
 

9. W czasie trwania Konkursu będzie dostępny adres e-mail: kontakt@strefakonsumencka.pl, na który 
będzie można zgłaszać wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Konkursu. Ponadto zostanie w tym samym 
celu uruchomiona Infolinia o numerze: 801 802 502 (opłata wg taryfy operatora osoby dzwoniącej). 
 

10. Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej) ani zakładu wzajemnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 
12. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z powodów 

wskazanych poniżej:  

a) wystąpienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, które było niemożliwe do przewidzenia i przy zachowaniu należytej 
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staranności nie można mu było przeciwdziałać, które czyni wykonanie niektórych obowiązków na 
podstawie regulaminu niemożliwym;  

b) zmian przepisów prawa lub władczych działań organów władzy publicznej, które mają bezpośredni 
wpływ na treść postanowień regulaminu lub uniemożliwiają wykonanie obowiązków Organizatora 
określonych w Regulaminie;  

c) zmiany danych dotyczących Organizatora;  
d) przeciwdziałania nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień Regulaminu w celu 

osiągnięcia nienależnej korzyści, np. wielokrotny udział w Konkursie pomimo wyłączenia takiej 
możliwości w jego Regulaminie;  

e) usprawnienia działania Serwisu i obsługi Uczestników;  
f) poprawienia ochrony prywatności Uczestników.  

 

13. Zmiana regulaminu z przyczyn wskazanych w pkt. 12 lit. c) – f) nie może ograniczyć lub uszczuplić praw 
nabytych uprzednio przez Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu sprzed 
dokonania zmiany. 

 

14. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem konta w Serwisie 
poprzez komunikat przesłany na jego adres email. Informacja o zmianie Regulaminu zostaje również 
zamieszczana w widoczny sposób w Serwisie. 
 

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
jeśli jego przyczyną jest:  
a) wystąpienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej;  
b) zmiana przepisów prawa lub władczych działań organów władzy publicznej. 
 

 
16.  Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z polskimi przepisami prawa i podlega polskiej jurysdykcji. 
 
17. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna u Organizatora w jego biurze pod adresem: JTI Polska sp. z 

o.o., 00-801 Warszawa, Al. Jerozolimskie 100 oraz w Serwisie po zalogowaniu się.  
 

Warszawa, 21.09.2022 r. 
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Starym Gostkowie 42, 99-220 Wartkowice. W związku z udziałem w Konkursie przetwarzane będą 
następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adresy IP, a w 
przypadku doręczania nagrody przesyłką kurierską/pocztową również: ulica, numer domu, numer 
mieszkania, miejscowość, kod pocztowy. Ponadto w celach podatkowych mogą być wymagane 
następujące dodatkowe dane: PESEL. 

 
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

a. prowadzenia Konkursu i realizacji obowiązków JTI zgodnie z Regulaminem Konkursu , w 
szczególności wydania Nagród Konkursowych - do końca okresu rozliczania i ustalenia 
wyników Konkursu  (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia PE 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 (dalej „RODO”)), realizacji obowiązków prawnych JTI, w szczególności 
obowiązków podatkowych - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności podatku (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)  

b. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie JTI albo Państwo mogą mieć w 
stosunku do siebie w związku z uczestnictwem w Konkursie – przez okres 6 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym Konkurs został zakończony i rozliczony (art. 6 ust. 1 lit. C) 
RODO). 
 

3. Niezwłocznie po zrealizowaniu celów, w jakich dane osobowe Uczestników będą służyły, dane te będą 
trwale usunięte lub poddane animizacji, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych przepisów prawa. Nie 
dotyczy to danych przetwarzanych przez Administratora w innych celach. 

 
4. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i 
sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod 
adresem iod@jti.com. 

 
5. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym JTI powierzy przetwarzanie danych, w tym 

Podmioty Współpracujące , a także organy administracji skarbowej czy doradcy Organizatora. 
 

6. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. 
poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju 
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca 
wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia danych osobowych. Uczestnik ma prawo do uzyskania 
kopii przekazanych danych osobowych.  
 

7. Przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zasad Konkursu nie jest obowiązkowe, 
niemniej odmowa podania uniemożliwia udział w Konkursie. 


