
 

Regulamin konkursu promocyjnego  

pod nazwą „Czysta przyjemność spełniania marzeń” w sklepach E.Leclerc 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą „Czysta 

przyjemność spełniania marzeń” (zwany dalej "Konkursem") w sklepach sieci E.Leclerc. 

  

2. Organizatorem Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (03-

872), ul. Zabraniecka 20, KRS 0000210289, NIP 5213289895, który jest jednocześnie fundatorem 

nagród w Konkursie (zwany dalej „Fundatorem”). 

 

3. Wykonawcą Konkursu, działającym na zlecenie Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, (03-872), ul. Zabraniecka 20 jest Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-

994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 630), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000392152, NIP 1132842759, wysokość kapitału zakładowego: 100 

000,00 zł (zwany dalej "Wykonawcą”).  

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski, w wybranych sklepach sieci E.Leclerc, których lista 

znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.happen.pl wraz z możliwością jego pobrania 

oraz w siedzibie Wykonawcy. 

6. Konkurs zaczyna się dnia 07.06.2022 r., a kończy w dniu 26.09.2022 r., który jest dniem 

zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie 

przyjmowane są od dnia 07.06.2022 r. do dnia 18.06.2022 r. 

7. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w regulaminie, będąca konsumentem w 

rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, dokonująca zakupu w sklepie E.Leclerc (zwana dalej 

„Uczestnikiem”). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Wykonawcy, pracownicy Fundatora, pracownicy 

podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin 

wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 

macochę i teściów oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu). Wykonawca zastrzega sobie 

prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników 

Konkursu, dotyczących tego warunku. 

9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.). 

 

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01 dnia 07.06.2022 r. do dnia 

18.06.2022 r. do godz. 23:59:59: 
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a) dokonać zakupu na jednym paragonie dowolnych produktów marek Procter & Gamble (Always, 

Naturella, Discreet, Tampax, Ariel, Vizir, Lenor, Fairy, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences, 

Aussie, Old Spice, Pampers, Ambi Pur, Secret, Gillette, Gillette Venus, blend-a-med, blend-a-dent, 

Oral-B, Swiffer) za kwotę min. 40 zł w sklepach E.Leclerc wymienionych w Załączniku nr 1 (zwanych 

dalej „Produktami promocyjnymi”). 

b) zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego (zwany dalej 

„Dowodem Zakupu”),  

c) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie oraz wykonać zadanie konkursowe („Praca 

konkursowa”). 

Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie Pracy konkursowej przez Uczestnika oraz 

odebranie zgłoszenia przez Wykonawcę odbywa się w następujący sposób:  

Po uprzednim dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, Uczestnik wysyła SMS pod numer 7055, z 

zachowaniem poniższej kolejności, następujące treści oddzielone kropkami:  

- prefix LCL 

- wyraz TAK, który oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu 

oraz numeru paragonu zakupionego produktu. Dane są przetwarzane zgodnie z informacjami 

zawartymi w §6 niniejszego regulaminu. Zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna do udziału w 

konkursie  

- numer paragonu fiskalnego będącego Dowodem Zakupu Produktu Promocyjnego, a następnie  

 - dokończenie zdania: „marzenia w życiu są…”  

Przykład formatu treści wiadomości SMS: LCL.TAK.NUMER PARAGONU.TWOJE DOKOŃCZENIE 

ZDANIA. 

Wysłanie tej wiadomości jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu 

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych Prac konkursowych nadesłanych przez 

Uczestników Konkursu. W ramach konkursu Wykonawca przewidział 2 nagrody pierwszego stopnia 

oraz 10 nagród drugiego stopnia, które zostaną przyznane osobom, których wykonanie zadania 

konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium 

przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń 

konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 6. 

3. Zadania muszą być poprawne językowo, nie mogą zawierać treści reklamujących marki lub firmy 

inne niż Fundatora, jak również nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających 

powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu 

na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zadania nie spełniające tego warunku będą 

wykluczane z udziału w Konkursie. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie: 

a) Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. 

b) Zgłoszenie należy wysłać w wiadomości SMS z telefonu komórkowego, który jest aktywny w sieci 

jednego z operatorów telefonii komórkowej w Polsce, nie ma włączonej blokady SMS Premium i 

znajduje się w Polsce. Do konkursu nie będą przyjmowane zgłoszenia wysyłane z bramek SMS. Koszt 

za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto niezależnie od operatora i obowiązuje dla wiadomości nie 

dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w 



zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie 

litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością wysłania 1 

wiadomości SMS. Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie do konkursu będzie 

prawidłowe. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia SMS nie spełniające któregokolwiek z 

warunków określonych powyżej oraz zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego. 

c) Po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia, przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością 

zwrotną o treści: „Konkurs Czysta przyjemnosc spelniania marzen. Dziekujemy za zgloszenie. 

Zachowaj paragon. Regulamin: www.happen.pl”. 

5. Jednokrotny zakup Produktu Promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. 

Wielokrotny zakup Produktu Promocyjnego potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia 

do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia. Numer 

paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod 

uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie Produktu Promocyjnego. 

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając 

warunki określone w §2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu Produktu Promocyjnego). Wykonawca 

ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania 

wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich 

zgłoszonych dowodów zakupu, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody. 

7. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może 

otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa 

domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych 

osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie najwyżej ocenione zgłoszenie z danego 

gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej 

laureatów Konkursu. 

8. Laureat nie jest uprawniony do przekazania nagrody innej osobie. 

9. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie – Uczestnik może odstąpić od Konkursu w 

terminie 14 dni od daty dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu 

od Konkursu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród 

 

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: 

a) Nagroda pierwszego stopnia w ilości 2 (słownie: dwóch) sztuki: Karta Premiowa Sodexo o wartości 

rynkowej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

b) Nagroda drugiego stopnia w ilości 10 (słownie: dziesięciu) sztuk: Oczyszczacz powietrza i 

wentylator TEFAL QF5030F0 ECLIPSE 2IN1 BLADELESS PURIFYIN o wartości rynkowej 1700,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) 

2. Do każdej nagrody Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 

wydanej nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na 

pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda 

pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Wykonawca, który jest płatnikiem zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi 

do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. 

(Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) 
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3. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 41 111,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 
sto jedenaście złotych). 
 
4. Powołana przez Wykonawcę Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) dokona wyboru najlepiej 

wykonanych Prac konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 6, spośród wszystkich 

zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu, podczas niepublicznych obrad Komisji 

Konkursowej w siedzibie Wykonawcy Konkursu do dnia 27.06.2022 r.  

5. Spośród dwunastu wskazanych przez Komisję Prac konkursowych zostaną wyłonione dwie najlepiej 

wykonane Prace konkursowe wytypowane do nagrody pierwszego stopnia oraz dziesięć kolejnych 

najlepszych Prac konkursowych wytypowanych do nagrody drugiego stopnia. Komisja wybierze 

również pięć Prac konkursowych, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności 

wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej). 

 

6. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie 

stosowała 

następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): 

a) Przydatność w działaniach marketingowych dla Fundatora 

b) Oryginalność wykonania zadania i pomysłowość 

c) Słownictwo i stylistykę. 

 

7. Weryfikacja laureatów: 

a) w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji Laureat jest powiadamiany o wygranej za pomocą 

SMS na numer, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu. W treści wiadomości Laureat 

zostanie poproszony o wysłanie w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia, na 

własny koszt pocztą, listem poleconym, na adres Wykonawcy czytelnie i kompletnie wypełnionego 

Oświadczenia Laureata Konkursu, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu 

oraz oryginału Dowodu Zakupu zgłoszonego do Konkursu. 

b) W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 7a, prawo do nagrody przechodzi 

na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o 

ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od ostatniego regulaminowego dnia na 

wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy uczestnik z listy rezerwowej nie spełni 

warunków pkt 7a, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej 

wyczerpania. 

c) W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę i 

uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. 

8. Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 22.08.2022 r. 

9. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie 

odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych. 

10. Nagrody zostaną wydane do dnia 29.08.2022 r. poprzez wysłanie przesyłką kurierską na adres 

podany przez laureata w Oświadczeniu Laureata, bez wcześniejszego powiadamiania. 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika. 

12. Wykonawca nie przewiduje zwrotu oryginału Dowodu Zakupu. 



§4 Reklamacje 
 

1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 12.09.2022 r. na adres: 
Happen House Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa z dopiskiem „Czysta 
przyjemność spełniania marzeń”. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego uczestnik 
dokonywał zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.  

2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.  

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.  
 

§5 Prawa autorskie 
 

1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują ̨mu wszelkie prawa 
własności intelektualnej do zadań konkursowych (dalej „Zgłoszenie”), w tym wyłączne prawa 
autorskie osobiste i majątkowe, jak również ̇, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej 
twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone 
prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich. 
2. Uczestnik udziela nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych 
Wykonawcy licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia z prawem do udzielania sublicencji. 
Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na następujących 
polach eksploatacji: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 
3. Wykonawca oraz Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do 
wykorzystania przesłanych Zgłoszeń na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju 
nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, 
archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania 
zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym 
powyżej. 
 

§6 Dane Osobowe 
   

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, (03-872), ul. Zabraniecka 20.  

Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu 

Wykonawcy. Dane osobowe uczestników Konkursu (jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu) są 

pobierane i przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).  

Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Procter and Gamble DS Polska 

Sp. z o.o. dostępnej się na stronie https://privacypolicy.pg.com/pl z możliwością pobrania jej na tej 

stronie w formie dokumentu pdf oraz w siedzibie Wykonawcy. 

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.  



Wykonawca udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w 

celu doręczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody.  

Dane zebrane w Konkursie odnośnie Uczestników którym Wykonawca wydał Nagrody będą 

przetwarzane przez Wykonawcę przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania 

dokumentacji wynikające z przepisów prawa.  

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien 

zwrócić się z zapytaniem do Administratora lub Wykonawcy. Korespondencję należy kierować na 

adres Administratora lub na adres e-mail Wykonawcy: konkurs@happen.pl  

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych 

osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji 

praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Wykonawcy, który 

będzie w imieniu Administratora wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie 

żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz 

uniemożliwia doręczenie Nagrody.  

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych.  

§7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konkurs@happen.pl


Załącznik nr 1 - Lista sklepów Leclerc objętych Konkursem 

lp CUSTOMER FORMAT ADRES CAŁY MIASTO 

1 Leclerc HM Obrońców Wybrzeża 1, Gdańsk, Polska Gdańsk 

2 Leclerc SM Koszalińska 36, Kołobrzeg, Polska Kołobrzeg 

3 Leclerc HM Szczecińska 36k, Słupsk, Polska Słupsk 

4 Leclerc HM Ciszewskiego 15, Warszawa, Polska Warszawa 

5 Leclerc SM Wyszyńskiego 18, Zielona Góra, Polska Zielona Góra 

6 Leclerc SM Rostocka 15, Szczecin, Polska Szczecin 

7 Leclerc SM Przyjaźni 4, Konin, Polska Konin 

8 Leclerc SM Łyskowskiego 8, TORUŃ, Polska Toruń 

9 Leclerc SM Żołnierzy Września 22, Chorzów, Polska Chorzów 

10 Leclerc SM Jankego 15D, Katowice, Polska Katowice 

11 Leclerc SM Budowlanych 75, Tychy, Polska Tychy 

12 Leclerc HM Turystyczna 1, Lublin, Polska Lublin 

13 Leclerc HM Zana 19, Lublin, Polska Lublin 

14 Leclerc SM 
11 Listopada 6, Ostrowiec Świętokrzyski, 

Polska 
Ostrowiec 

Świętokrzyski 

15 Leclerc SM Wyszyńskiego 13, Zamość, Polska Zamość 

16 Leclerc HM Staszica 20, Bełchatów, Polska Bełchatów 

17 Leclerc HM Aspekt 79, Warszawa, Polska Warszawa 

18 Leclerc HM Gen. Władysława Eugeniusza Sikorskiego 2A Jarosław 

19 Leclerc HM Wojska Polskiego 4, Mielec, Polska Mielec 

20 Leclerc HM Al. Rejtana 69, Rzeszów, Polska Rzeszów 

21 Leclerc SM Dusznicka 1a, Kłodzko, Polska Kłodzko 

22 Leclerc SM Al. Jana Pawła II 4, Ostrołęka, Polska Ostrołęka 

23 Leclerc HM Jutrzenki 156, Warszawa, Polska Warszawa 

24 Leclerc SM MC Skłodowskiej 26, Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz 

25 Leclerc SM Al. Jana Pawła II 30, Kędzierzyn-Koźle, Polska Kędzierzyn-Koźle 

26 Leclerc SM Limanowskiego 8, Ostrów Wielkopolski, Polska Ostrów Wielkopolski 

27 Leclerc HM Inflancka 45, Łódź , Polska Łódź  

28 Leclerc HM Toruńska 1, Radom, Polska Radom 

29 Leclerc SM Sportowa 11, Przemyśl, Polska Przemyśl 

30 Leclerc SM Rybnicka 148, Gliwice, Polska Gliwice 

31 Leclerc SM Tarnogórska 19, Gliwice, Polska Gliwice 

32 Leclerc HM Żeromskiego 2, Elbląg, Polska Elbląg 

33 Leclerc SM Sikorskiego 2, Malbork, Polska Malbork 

34 Leclerc SM Braci Mieroszewskich 2a, Sosnowiec, Polska Sosnowiec 

35 Leclerc HM Strzegomska 2, Świdnica, Polska Świdnica 

36 Leclerc HM Składowa 2, Nowy Targ, Polska Nowy Targ 

37 Leclerc SM Moniuszki 69, Oleśnica, Polska Oleśnica 

38 Leclerc HM Zakładowa 2-4, Wrocław, Polska Wrocław 

39 Leclerc SM Winklera 1, 60-246 Poznań Poznań 

40 Leclerc SM Opawska 45, 47-400 Racibórz Racibórz 

41 Leclerc   Niezłomnych 70, 37-450 Stalowa Wola Stalowa Wola 

42 Leclerc SM Kolejowa 1a, 63-100 Śrem Śrem 

43 Leclerc SM Tadeusza Kościuszki 25, 34-500 Zakopane Zakopane 

44 Leclerc SM Jana III Sobieskiego 4a, 34-400 Nowy Targ Nowy Targ 

 



Załącznik nr 2  
 
Wzór formularza odstąpienia od Konkursu 
 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Konkursu)  
 
Adresat: Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994 Warszawa) ul. Wał Miedzeszyński 
630, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392152, 
NIP 1132842759, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł. 
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Konkursu „Czysta przyjemność spełniania marzeń”  
 
Data dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie: ……………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………… 
 
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………… 
 
 
 
Podpis konsumenta: ……………………………………………………………………… 
  
Data: ………………………………….......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Oświadczenie Laureata konkursu promocyjnego „Czysta przyjemność spełniania marzeń” 

Numer telefonu z którego zostało przesłane zgłoszenie SMS: 

Imię i nazwisko: 

Ulica, nr budynku i mieszkania: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Klauzula informacyjna: 

□ Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Czysta przyjemność spełniania marzeń” gdzie 

administratorem danych jest Procter and Gamble DS Polska Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Zabranieckiej 

20, 03-872 Warszawa 

□ Akceptuję Regulamin konkursu. Zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin konkursu 

promocyjnego „Czysta przyjemność spełniania marzeń” . 

Masz wybór. Możesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych (prawo dostępu do treści swoich 

danych, prawo ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przeniesienia danych) kontaktując się z 

https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html 

lub konkurs@happen.pl  

Akceptujesz Politykę prywatności P&G. Masz co najmniej 18 lat i zapoznałeś(-aś) się oraz akceptujesz 

Politykę prywatności dostępną pod adresem: https://privacypolicy.pg.com/pl 

Administratorem danych osobowych jest firma Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 

Warszawa. Powierzone nam dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, w celu przeprowadzenia 

konkursu promocyjnego „Czysta przyjemność spełniania marzeń”. W tych celach P&G może udostępniać Twoje dane 

osobowe oraz przekazywać je poza obszar Unii Europejskiej, do innych jednostek operacyjnych P&G oraz stron trzecich 

działających w naszym imieniu w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielone przez Ciebie informacje będą 

odpowiednio chronione i zabezpieczone. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych P&G masz prawo do dostępu, 

zmiany, wykasowania, przeniesienia danych do innego dostawcy, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz 

do wycofania swojej zgody. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nasza Polityka Prywatności, 

zawierająca informacje o okresie przechowywania danych oraz o sposobie wykonywania praw związanych z ochroną 

danych, jest dostępna online pod adresem https://privacypolicy.pg.com/pl W celu uzyskania informacji na temat 

przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane 

są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o., 

ul. Zabraniecka 20, 03- 872 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Czysta przyjemność spełniania marzeń” lub poprzez 

wiadomość e-mail: konkurs@happen.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: 

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandLis

tDiv   

lub telefonicznie pod numerem (022) 678 55 44 centrala oraz 0 801 25 88 25 infolinia (koszt jednego impulsu, zgodnie z 

taryfą operatora). 

 

Data: __________________ Podpis Laureata: ______________________________ 

https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
mailto:konkurs@happen.pl
mailto:konkurs@happen.pl
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandListDiv
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandListDiv

