REGULAMIN PROMOCJI
„Kibicuj Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
i graj o wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang”
(dalej: „Regulamin”)

Postanowienia ogólne, Uczestnicy
1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „Kibicuj Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej i graj o wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w
PyeongChang” (dalej: „Promocja”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wybranych stacjach paliw działających pod marką „ORLEN”, o których mowa w pkt.
10a Regulaminu, w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa
polskiego.
2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające
pełną zdolność do czynności prawnych, będące Zarejestrowanymi Użytkownikami
Programu VITAY w rozumieniu Regulaminu programu VITAY (dostępnego na:
http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html) korzystające z aplikacji
mobilnej VITAY (dalej: Aplikacja) i posiadające zarejestrowaną w tej Aplikacji
ważną kartę VITAY (tj. Kartę VITAY, Wirtualną Kartę VITAY, Kartę SUPER VITAY
lub Kartę Klubu VERVA, dalej: „Karta VITAY”).
3. Mechanizm Promocji polega na sumowania Punktów Promocji (o których mowa w pkt. 10a
Regulaminu) zbieranych przez Uczestników, stanowiących ekwiwalent Punktów VITAY,
przyznawanych za zakupy Paliw (o których mowa w pkt. 11 Regulaminu) dokonane
w Okresie Promocji (wskazanym w pkt. 7).
4. Organizatorem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą
w Płocku, adres siedziby: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, 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: 0000028860, kapitał zakładowy 534.636.326,25 złotych (w pełni wpłacony),
NIP: 774-00-01-454 (dalej: „Organizator”).
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej serwisu vitay.pl pod adresem:
http://www.vitay.pl/start/promocja.html, jak również w biurze Organizatora, adres: PKN
ORLEN S.A., ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa.
6. W ramach Promocji odbędzie się rywalizacja Uczestników, podczas której, zgodnie
z warunkami opisanymi w dalszej części Regulaminu, możliwe będzie wygranie
Nagród wskazanych w pkt. 13 poniżej.
7. Promocja trwa od dnia 1 grudnia 2017 r. (od godz. 00:00) do dnia 31 grudnia 2017 r.
(do godz. 23:59) (dalej jako: „Okres Promocji”), co oznacza, że w tym terminie
jej Uczestnicy, mogą spełnić łącznie warunki uczestnictwa w Promocji.

Ograniczenia uczestnictwa
8. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące w okresie trwania Promocji pracownikami,
przedstawicielami, współpracownikami lub członkami organów Organizatora lub podmiotów
z nim powiązanych (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
Spółek Handlowych, tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.). Pod pojęciem pracowników
rozumie się osoby świadczące pracę na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na
podstawę prawną (a w szczególności na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej).
9. Uczestnikami nie mogą być ponadto członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 8 powyżej.
Przez członków rodziny dla potrzeb Regulaminu rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

Warunki uczestnictwa
10. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik spełnić musi w okresie trwania Promocji
łącznie następujące warunki:
a. dokonać na jednej ze stacji paliw działających pod marką „ORLEN”,
zakupu co najmniej jednego litra Paliwa VERVA (VERVA ON lub VERVA 98), o którym
mowa w ust. 11 poniżej, podczas której to transakcji dojdzie do naliczenia Uczestnikowi,
przy posłużeniu się przez niego Aplikacją mobilną VITAY, punktów promocji
stanowiących ekwiwalent Punktów VITAY naliczanych za dany zakup Paliwa VERVA (dalej:
„Punkty Promocji”);
b. posiadać Konto Internetowe w serwisie www.vitay.pl (przed okresem trwania Promocji lub
uzyskując przedmiotowe w jej trakcie);
c.

zaakceptować Regulamin, potwierdzając chęć udziału w Promocji – poprzez kliknięcie
odpowiedniego
checkbox`a
na
stronie
internetowej:
http://www.vitay.pl/start/promocja.html ;

d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami
Regulaminu – poprzez kliknięcie odpowiedniego checkbox’a na stronie internetowej:
http://www.vitay.pl/start/promocja.html .
11. Do wzięcia udziału w Promocji kwalifikują się transakcje zakupu, o których mowa w pkt. 10 a
powyżej, obejmujące nabycie co najmniej 1 l (jednego litra) paliwa „VERVA ON” lub „VERVA
98”, określane jako „Paliwa VERVA”. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż zakup
innych paliw niż wskazane w niniejszym punkcie (tj. w szczególności zakup paliw EUROSUPER
95, 98, LPG) nie stanowi spełnienia warunku zakupowego, o którym mowa w pkt. 10 a
powyżej. W przypadku gdy pojedynczy zakup obejmował będzie zarówno produkty
kwalifikujące się do Promocji (tj. Paliwa VERVA) oraz produkty wyłączone z Promocji,
przyznane Uczestnikowi zostaną wyłącznie Punkty Promocji za część transakcji obejmującej
Paliwa VERVA, których zakup jest premiowany Puntami Promocji zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
12. Informacja o liczbie Punktów Promocji zgromadzonych przez Uczestnika (aktualizowana raz
dziennie) w Okresie Promocji znajduje się na stronie http://www.vitay.pl/start/promocja.html .

Nagrody
13. Rodzaje nagród (dalej: „Nagrody”):
a. I stopnia w postaci vouchera o wartości 47.693,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote) uprawniającego do skorzystania z siedmiodniowego
wyjazdu na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang2018 w dniach 19-27.02.2018
r. dla 1 osoby (mogącej odbyć podróż zagraniczną w zgodzie z właściwymi przepisami np.
ważność paszportu 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z Korei Południowej), która
obejmuje: przelot samolotem, klasa economy dla 1 osoby na trasie Warszawa-SeulWarszawa; transfer z lotniska w Seulu do miejsca zakwaterowania i z miejsca
zakwaterowania na lotnisko w Seulu, oraz z miejsca zakwaterowania na obiekty zawodów
XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018 (objęte biletami o jakich mowa
poniżej); zakwaterowanie - 7 noclegów w pensjonacie/hotelu (min. 3* wg. standardów
południowokoreańskich) z wyżywieniem zapewnionym w ramach opłaty za dobę hotelową
(tj. śniadanie), a na pozostałe posiłki w ciągu dnia dietę z tytułu zagranicznej podróży do
Korei Płd. tj. 40 euro/dziennie; nie mniej niż 10 biletów na zawody XXIII Zimowych
Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018, w tym bilet na Ceremonię Zamknięcia XXIII
Zimowych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018; ubezpieczenie kosztów leczenia za
granicą oraz w kraju, ubezpieczenie NNW, OC oraz ubezpieczenie bagażu podczas
przelotu; elementy oficjalnego stroju Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej PyeongChang
2018. Uzupełnieniem vouchera jest nagroda pieniężna w wysokości 5299,20 zł (słownie:

pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy). Nagroda
pieniężna przed wydaniem vouchera jest potrącana przez płatnika (PKN ORLEN S.A.) na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co Uczestnik będący Zwycięzcą
nagrody głównej wyraża zgodę akceptując Regulamin – w Promocji przewidziano 4
Nagrody I stopnia o łącznej wartości 211.968,80 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) brutto.
b. II stopnia w postaci vouchera na 9500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) Punktów w
Programie VITAY o wartości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto – w Promocji
przewidziano 100 Nagród II stopnia o łącznej wartości 4000,00 zł (słownie: czterech
tysięcy złotych) brutto.
14. Nagrody zostaną przyznane na następujących zasadach:
a. zwycięzców Promocji (dalej: „Zwycięzcy”) stanowić będzie 104 (stu czterech)
Uczestników, którzy uzyskają największą łączną liczbę Punktów Promocji, za zakupy w
Okresie Promocji Paliw VERVA, przy posłużeniu się Aplikacją VITAY z następującym
podziałem:
a. czterech Uczestników z największą liczbą Punktów Promocji otrzyma Nagrodę I
stopnia,
b. kolejnych stu Uczestników otrzyma Nagrodę II stopnia,
zgodnie z pkt. 16-21 poniżej.
b. w przypadku uzyskania takiej samej liczby Punktów Promocji przez co najmniej dwóch
Uczestników, wyższe miejsce na liście Zwycięzców, o której mowa w pkt 16 Regulaminu
zajmuje ten z nich, który dokonał wcześniej pierwszej transakcji za którą otrzymał Punkty
Promocji w Okresie Promocji;
c.

każdemu ze Zwycięzców może zostać przyznana tylko jedna Nagroda. Nagrody nie
podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową lub
jakiekolwiek inne świadczenie.

15. Organizator oświadcza, iż Nagrody zostaną przekazane w ramach Promocji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).

Zwycięzcy oraz wydanie Nagród
16. Po zakończeniu Promocji, Organizator przygotuje listę Zwycięzców (tj. Uczestników, którzy
w Promocji uzyskali kolejno łącznie najwyższą liczbę Punktów Promocji, zgodnie z pkt. 14
Regulaminu).
17. Lista Zwycięzców, zawierająca ich (i)imiona, (ii)nazwy miejscowości oraz (iii)6 (sześć)
pierwszych i 4 (cztery) ostatnie cyfry numeru Karty VITAY opublikowana zostanie na stronie
internetowej www.vitay.pl w terminie 3 (trzech) dni po zakończeniu Okresu Promocji.
Dodatkowo, każdy ze Zwycięzców Nagrody I i II stopnia uzyska informację o fakcie wygrania
odpowiadającej mu nagrody drogą wiadomości e-mail (przesyłanej na adres użyty przez
Zwycięzcę przy rejestracji konta na vitay.pl).
18. Każdy ze Zwycięzców Nagrody I stopnia w e-mailu o którym mowa w zdaniu drugim pkt. 17
powyżej otrzyma również wszystkie niezbędne informacje organizacyjne oraz spersonalizowany
o numer Karty VITAY Zwycięzcy Załącznik nr 1.
19. W celu umożliwienia wydania każdej z Nagród I stopnia, Zwycięzca powinien przekazać
Organizatorowi na adres PKN Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dopiskiem „VITAY Konkurs Pjongczang” w terminie do 10 stycznia 2018 (ostateczna data dostarczenia
do Organizatora) wydrukowany, uzupełniony i własnoręcznie podpisany Załącznik nr 1
(przesłany zgodnie z pkt. 18 powyżej; informacja o tym wymogu będzie zamieszczona również
w e-mailu o którym mowa w pkt. 17 i 18 powyżej). UWAGA: niespełnienie tego warunku (tj.

doręczenie Załącznika nr 1 do Organizatora po terminie, wypełnionego Załącznika nr 1 innego
niż przesłany zgodnie z pkt. 18 powyżej lub przesyłki niepełnej) przez Zwycięzcę spowoduje
brak możliwości realizacji Nagrody I stopnia przez Zwycięzcę.
20. Organizator dostarczy pakiety wyjazdowe (zawierające wszystkie elementy Nagrody I stopnia,
zgodnie z par. 13a powyżej) Zwycięzcom, na wskazany przez Zwycięzcę zgodnie uzupełnionym
Załącznikiem nr 1 (o którym mowa w pkt. 18 powyżej) adres, z wykorzystaniem firmy
kurierskiej do dnia 1 lutego 2018 r. Zastrzeżona w zdaniu poprzednim data stanowi
najpóźniejszą datę pierwszej próby doręczenia przesyłki z pakietem wyjazdowym.
W celu udziału w wyjeździe Zwycięzca powinien przybyć na wskazane lotnisko we własnym
zakresie, najpóźniej o godzinie określonej w pakiecie wyjazdowym.
21. Każda z Nagród II stopnia zostanie automatycznie doliczona do Salda Punktowego Zwycięzców
Nagrody II stopnia do dnia 5 stycznia 2018 roku.

Reklamacje
22. Reklamacje
dotyczące
w szczególności:

przeprowadzenia

Promocji

a. za pośrednictwem formularza kontaktowego
https://www.vitay.pl/kontakt.html lub

mogą

znajdującego

być
się

zgłaszane
na

stronie:

b. na piśmie na adres biura Organizatora:
PKN ORLEN S.A., Dział Rozwoju Relacji z Klientami i Partnerami,
ul. Bielańska 12,
00-085 Warszawa,
z dopiskiem: „Kibicuj Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i graj o wyjazd na zimowe
igrzyska olimpijskie w PyeongChang - reklamacja”
lub
c.

telefonicznie pod
502-167-536).

numer

infolinii:

801

167

536

(z

telefonów

komórkowych:

23. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, numer Karty VITAY (w przypadku
Uczestników Programu VITAY) oraz adres korespondencyjny (w tym email), jak również
wskazywać przyczynę reklamacji.
24. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osobą ją składająca poinformowana zostanie pisemnie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich otrzymania przez Organizatora.

Dane osobowe
25. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu i zakresie opisanym niniejszym
Regulaminem jest Organizator (Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock przy ul. Chemików 7). Dane osobowe Uczestników
przetwarzane są na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, a także zgodnie z zapisami Regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu
do nich oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub odwołanie
zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia wydanie Nagrody I stopnia. Dane osobowe
przetwarzane są przez Organizatora tylko przez okres, określony w obowiązujących przepisach
prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
26. Dane osobowe Uczestników Programu VITAY przetwarzane są przez Organizatora na zasadach
określonych w Regulaminie VITAY.

Postanowienia końcowe
27. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednio
postanowienia regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Programu VITAY, a w kwestiach
nieuregulowanych ww. regulaminami, przepisy obowiązującego prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU Promocji:
„Kibicuj Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i graj o wyjazd na zimowe igrzyska
olimpijskie w PyeongChang”

Wzór formularza zawierającego dane osobowe Zwycięzcy Promocji
pod nazwą „Kibicuj Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i graj o wyjazd na Zimowe
Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang” i zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
Proszę podać następujące dane:
Imię i nazwisko

(uzupełnia Organizator)

Numer Karty VITAY
Nr paszportu
Data wydania paszportu, miejsce wydania i
organ wydający paszport
Data ważności paszportu
[Uwaga: minimalna data
sierpnia 2018 r.]
Data urodzenia

ważności to 27

Numer telefonu
Rozmiar
odzieży
na
potrzeby
wydania
elementów
oficjalnego
stroju
Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej PyeongChang 2018
[dostępne rozmiary odzieży od XXS do XXXL]

Niniejszym informujemy, że Pana/Pani dane osobowe podane powyżej, a także informacje odnośnie
organizacji Pana/Pani wyjazdu i pobytu podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang
2018 (w tym organizacji podróży, zakwaterowania i transferów) będą przetwarzane przez Polski
Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa („PKOl”) jako administratora danych
w celu organizacji Pana/Pani wyjazdu na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang2018, w tym
kontaktu z Panem/Panią, zapewnienia przelotu do i z Korei Południowej, zakwaterowania w Korei
Południowej oraz transferów.
W celu organizacji Pana / Pani wyjazdu na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018
konieczne jest udostępnienie Pana / Pani danych osobowych m.in. Oficjalnemu Przewoźnikowi Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej – Polskim Liniom Lotniczym „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17go Stycznia 43, 02-146 na potrzeby zapewnienia Pana / Pani przelotu do i z Korei Południowej oraz
pensjonatowi/hotelowi, w którym będzie Pan / Pani zakwaterowany/a podczas pobytu w Korei
Południowej, w celu zapewnienia Panu / Pani noclegu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości wyjazdu na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang w ramach Nagrody I
stopnia a w przypadku braku podania rozmiaru odzieży – przekazaniem ubrań w rozmiarze L.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Komitet Olimpijski moich danych
osobowych w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu w celu organizacji
mojego wyjazdu i pobytu podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
PyeongChang 2018;
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przewoźnikowi,
pensjonatowi/hotelowi, znajdującemu w się w państwie trzecim, które nie
zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych, a także innym podmiotom, które będą brały udział w organizacji
mojego wyjazdu i pobytu podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
PyeongChang 2018 w celu zapewniania mi przelotu do i z Korei Południowej,
zakwaterowania oraz transferów.
Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę.
Mają Pan / Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

_______________________
Data

_______________________
Podpis

