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REGULAMIN AKCJI 

„Pokaż jak kibicujesz ze swoim pieskiem” 
 

 

§ 1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorami Akcji pod nazwą : “Pokaż jak kibicujesz ze swoim pieskiem” (dalej: „AKCJA”) są : 

 Generali T.U. S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, właściciel znaku 

towarowego Proama, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał 

zakładowy 191.000.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108. Spółka należy do 

Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez 

IVASS (dalej “Organizator”) – odpowiedzialna za wybranie zwyciezców i sfinansowanie 

nagród w postaci rocznej polisy Ubezpieczenie psa, kubków podróżnych Generali, 

adapterów samochodowych Generali oraz smyczy Generali i dostarczenie nagrody; 

oraz  

 KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Leszka Drogosza 

2 25-093 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 622365, kapitał 

zakładowy 100.000 PLN, NIP 959-19-73-399 – odpowiedzialna za publikację akcji w 

swoich mediach społecznościowych, wybór zwycięzców i sfinansowanie nagrody w 

postaci koszulek meczowych Łomża Vive Kielce z podpisami zawodników. 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego. 

3. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-676) 

przy ul. Postępu 15B oraz w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2 oraz na oficjalnym Fanpage 

Łomża Vive Kielce : https://www.facebook.com/kielcehandball 

5. Uczestnictwo w Akcji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne. 
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§ 2 PRZEDMIOT I CEL AKCJI 

Przedmiotem i celem Akcji jest zwiększenie rozpoznawalności marki Generali w mediach 

społecznościowych oraz zwiększenie sprzedaży produktu Ubezpieczenie psa poprzez portal 

bezpieczny.pl   

§ 3 OBSZAR I CZAS TRWANIA AKCJI 

1. Akcja trwa w okresie od godziny 12:00 w dniu 25.05.2021  r. do godziny 20:00 w dniu 6.06.2021 

r. 

2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Akcja jest prowadzony na stronie www.facebook.com, na profilu Łomża Vive Kielce :  

https://www.facebook.com/kielcehandball 

4. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania Akcji, co nie 

będzie naruszać praw uczestników Akcji nabytych przed dokonaniem zmiany. O ewentualnej 

zmianie Organizator poinformuje Uczestników w wiadomości prywatnej poprzez Facebook 

Messenger. 

 

   § 4 UCZESTNICY AKCJI 

 
1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Generali Polska, pracowników Łomża Vive Kielce 

oraz osoby współpracujące z Generali i Łomża Vive Kielce w sposób stały na innej podstawie niż 

stosunek pracy. Uczestnikiem Akcji może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na 

Facebooku zgodny z regulaminem portalu Facebook. 

2. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny.  

3. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń  

w imieniu osób trzecich. 

4. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i ją akceptuje. 

§ 5 ZASADY AKCJI 

1. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest spełnienie następujących kryteriów: 

1.1. Pod postem akcji na oficjalnym FanPage Łomża Vive Kielce należy umieścić zdjęcie w 

odpowiedzi na hasło: “Pokaż jak kibicujesz ze swoim pieskiem” w czasie trwania Akcji. 
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1.2. Zdjęcie powinno być własnością osoby, która je zamieszcza.Jedna osoba może 

zamieścić jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może nikogo obrażać, nie może być nacechowane 

negatywnie, nie może zawierać elementów sprzecznych z prawem, nie może naruszać 

dobrych obyczajów i praw osób trzecich. Zdjęcie nie może zawierać elementów 

obscenicznych lub pornograficznych, wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści 

nieprzeznaczonych lub szkodliwych dla osób niepełnoletnich. Zdjęcie nie może zawierać 

elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatorów Akcji.  

1.3. Zdjęcie nie możę zawierać wizerunku osób małoletnich (dzieci). W przypadku gdy zdjęcie 

Uczestnika Akcji zawiera wizerunek również innych osób, nie tylko Uczestnika Akcji i 

osoby takie nie stanowią jedynie szczegółu całości  zgromadzenia, to na Uczestniku Akcji 

spoczywa obowiązek posiadania odpowiednich zgód na rozpowszechnianie wizerunku 

tych osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskie.    

2. Uczestnik Akcji poprzez zamieszczenie komentarza ze zdjęciem oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych w komentarzu treści i 

zdjęcia. 

3. Organizator może usuwać treści zamieszczane przez Uczestników na profilu: 

https://www.facebook.com/kielcehandball w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z 

prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich. 

4. Zwycięzcami w Akcji zostaną 3 osoby, których zdjęcie zostanie nawyżej ocenione zgodnie  z ust. 

5 poniżej, pod względem zgodności z tematem, oryginalności etc. 

5. Zdjęcie Zwycięzcy wraz z imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem zostanie opublikowane przez 

Organizatora Łomża Vive Kielce na FunPage tego Organizatora. Zwycięzcy przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Akcji  i wyłonienia zwycięzców. 

7. Zwycięzców w Akcji wybierze komisja w dwuosobowym składzie. 

8. Końcowe zestawienie wyników zostanie ogłoszone do 6.06.2021 roku.  

9. Wyniki Akcji zostaną przesłane w wiadomości prywatnej poprzez Facebook Meassenger – 

informacja zostanie przekazana zarówno zwycięzcom, i wszystkim biorącym udział w Akcji. 

Wyniki Akcji zostaną  ogłoszone na oficjalnym FanPage Łomża Vive Kielce oficjalnym FanPage 

Łomża Vive Kielce zgodnie z § 5 ust 4 niniejszego Regulaminu, a dostarczenie nagród na 

wskazany przez zwyciezców adres pocztowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

ostatecznych wyników uwzględniających rozpatrzone reklamacje. Kontakt z zwyciązcą będzie 

miał miejsce poprzez Facebook Massenger.   
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§ 6 NAGRODY 

1. W Akcji przewidziano nastepujące Nagrody rzeczowe dla 3 zwycięzców biorących udział w Akcji 

o wartościach odpowiednio:  

1.1. 1 miejsce w zestawieniu wyników – roczna polisa Ubezpieczenie psa (koszty polisy 

pokrywa Generali) + koszulka meczowa Łomża Vive Kielce z podpisami zawodników 

(wartość 149 zł – koszt pokrywa KS VIVE HANDBALL KIELCE ) + Kubek podróżny 

Generali+ adapter samochodowy Generali + smycz Generali  

1.2. 2 miejsce w zestawieniu wyników – roczna polisa Ubezpieczenie psa (koszty polisy 

pokrywa Generali) + koszulka meczowa Łomża Vive Kielce z podpisami 

zawodników(wartość 149 zł - koszt pokrywa KS VIVE HANDBALL KIELCE) + Kubek 

podróżny Generali+ adapter samochodowy Generali + smycz Generali 

1.3. 3 miejsce w zestawieniu wyników - roczna polisa Ubezpieczenie psa(koszty polisy 

pokrywa Generali) + koszulka meczowa Łomża Vive Kielce z podpisami zawodników 

(wartość 149 zł  - koszt pokrywa KS VIVE HANDBALL KIELCE) + Kubek podróżny 

Generali+adapter samochodowy Generali + smycz Generali  

2. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie 1 Nagrodę.  

3. Laureat musi przekazać do Generali wszystkie wymagane w formularzu sprzedażowym dane 

swojego psa do jego ubezpieczenia -  https://bezpieczny.pl/pies/kup do dnia 30.05.2021 r.- w tym 

celu Laureat musi przekazać Generali swój numer telefonu – poprzez Facebook Messenger. Tym 

samym Generali skontaktuje się z Laureatem celem ustalenia szczegółow potrzebnych do 

ubezpieczenia. Zawarcie Ubezpieczenia psa odbędzie się za pośrednictwem rozmowy 

telefonicznej.  

4. W przypadku podania nieprawidłowych bądź niepełnych danych tj. błędny numer telefonu, błędny 

adres zamieszkania, Zwycięzca traci prawo do nagrody. 

5. Zwycięzca traci prawo do nagrody jeśli nie jest posiadaczem psa. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne bądź niepełne wskazanie przez Zwycięzcę 

adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania 

nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza podania błędnego adresu 

przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej. 

7. Organizator nie będzie mógł przekazać nagrody Ubezpieczenie psa w sytuacji gdy pies ma 

więcej niż 8 lat. 

8. Oprócz Nagrody rzeczowej Laureat otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 

przyznanej Nagrody rzeczowej. 
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9. Jeśli Zwycięzca nie przekaże Generali danych o których mowa w pkt. 3 w terminie do 

30.06.20121 lub zrezygnuje z przyjęcia przyznanej mu Nagrody przechodzi ona na kolejną osobę 

z zestawienia wyników.  

10. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z 

części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 

§ 7 KOMISJA AKCJI 

1. Przebieg Akcji będzie nadzorowany przez dwuosobową Komisję w składzie: 

1.1 Przewodniczący Komisji  

1.2 Członek Komisji  

2. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:  

2.1 Zapewnienie uczestnictwa w Akcji wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom. 

2.2 Wybór Laureatów Akcji oraz zabezpieczenie zgodności wyboru Laureatów z postanowieniami 

Regulaminu Akcji i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności. 

2.3 Rozpatrywanie reklamacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Akcji , w szczególności 

Uczestników, którzy: 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b. którzy nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, 

naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub 

zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; 

c. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu 

nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną; 

d. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych 

wpływają na wynik Akcji. 

4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Akcji przez Uczestnika skutkować będzie 

wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Akcji. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Akcji Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu 

wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem Regulaminu. 
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§ 8 REKLAMACJE 

 

1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Akcji zostały naruszone, ma 

prawo zgłosić reklamację. 

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy 

Generali : katarzyna.gromaszek@generali.pl  bądź KS VIVE HANDBALL KIELCE: 

s.kozubek@kielcehandball.pl  , na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, 

jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. 

Składający reklamacje zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych 

terminie rozpatrywania reklamacji.  

3. Reklamacje należy składać: 

• ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą 

operatora) lub osobiście, 

• w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali 

Generali T.U. S.A. 

Ul. Postępu 15B 

02-676 Warszawa  

z dopiskiem: Reklamacja dot. Akcji „Pokażjak kibicujesz ze swoim pieskiem” 

bądź :  

KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA  

ul. Leszka Drogosza 2 25-093 Kielce 

z dopiskiem: Reklamacja dot. Akcji „Pokażjak kibicujesz ze swoim pieskiem” 

• w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: katarzyna.gromaszek@generali.pl  lub : 

s.kozubek@kielcehandball.pl  wpisując w tytule maila: Reklamacja dot. Akcji „Pokaż jak kibicujesz ze 

swoim pieskiem”). 

4. O decyzji - składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres, z 

którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty 

Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji, w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym 

Regulaminem,  nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach 

ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego. 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 

Nagrody. 
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§ 10 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 

1. Przy wydaniu nagrody, Organizator pobierze od łącznej wartości Nagrody Rzeczowej i Pieniężnej 

10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota Nagrody pieniężnej nie 

będzie podlegała wypłacie na rzecz Laureata Akcji, ale zostanie pobrana przez Organizatora 

(potrącona) w całości na poczet ww. podatku i odprowadzona do właściwego urzędu 

skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Laureaci Akcji zobowiązani są do podpisania oświadczenia o odbiorze nagrody, stanowiącego 

załącznik Nr 1 do Regulaminu Akcji 

3. W przypadku gdy Laureat nie przekaże podpisanego i prawidłowo wypełnionego oświadczenia, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia Laureata z 

udziału w innych Akcjach przeprowadzanych przez Organizatora. 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydania Nagrody z przyczyn od niego 

niezależnych. W przypadku zaistnienia takiego faktu Organizator powiadomi o tym niezwłocznie 

Laureatów Akcji. 

2. Dane osobowe Uczestników Akcji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji, w zakresie 

promowania swoich produktów i marki, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród jest 

Organizator (Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B) . Z 

administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@generali.pl, lub pisemnie 

(adres siedziby administratora). U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor 

ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl lub pisemnie 

(adres siedziby administratora). Dane uczestnika Akcji będą przetwarzane w celu: 

a. w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia zwycięzców i przyznania Nagrody będące 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu 

swoich produktów i marki (podstawa z art. 6 ust 1 lit. F RODO); 
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3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Generali. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór Nagrody rzeczowej w postaci .................. oraz Nagrody pieniężnej otrzymanej w 

Akcji “Pokaż jak kibicujesz ze swoim piesekim”. 

 

Nagroda została odebrana dnia........................................................... 

 

 

Imię i nazwisko ................................................... 

 

 

 

Podpis.................................................... 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 

 

 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie i dalsze przetwarzanie moich danych osobowych, Generali Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B w celu organizacji wykonania Akcji “Pokaż jak 

kibicujesz ze swoim pieskiem”. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. 

Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.   

 

 

 

Imię i nazwisko:  …………………………………………….. 

 

 

 

Podpis.................................................... 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

Data…………………………………………. 

 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

 

 

 

 

Oświadczenie o przystąpieniu do Akcji  

 

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z Regulaminem Akcji ”Pokaż jak kibicujesz ze swoim pieskiem” 

i z jego warunkami, oraz przystępuję do udziału w danej Akcji. 

 

 

 

……………………………………………      

Czytelny podpis Uczestnika Akcji 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


