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REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  

„DUREX. PASUJE IDEALNIE” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Durex. Pasuje idealnie” (zwany dalej „Konkur-
sem”), na terenie całej Polski. 

2. Organizatorem Konkursu jest CHROMATIQUE JULIAN PĘKSA z siedzibą w Pozna-
niu, ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań, posiadająca NIP: 5992712343, REGON: 
080445501 (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie: 
Reckitt Benckiser (Poland) SA z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), 
ul. Okunin 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego KRS pod numerem KRS: 0000093441, posiadająca NIP: 
5310005448, REGON: 012121071 będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej 
dalej „Fundatorem”).  

3. Sprzedaża promocyjna związaną z konkursem objete sa wszystkie produkty marki 
Durex dostępne w sprzedaży na terenie całej Polski (zwane dalej „Produktami Pro-
mocyjnymi”).  

4. Konkurs rozpoczyna sie w dniu 01.08.2021 r., a kończy sie w dniu 31.08.2021 r. 
Nagrody w konkursie wydawane są do dnia 01.10.2021 r., 

5. Sprzedaz Produktów Promocyjnych uprawniajacych do wziecia udziału w Konkursie 
rozpocznie sie w dniu 01.08.2021 r. a zakończy w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 
23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do 
wziecia udziału w Konkursie.  

6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski (zwanych dalej 
„Uczestnikami”), posiadajacych status konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu 
Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłaczeni sa pracownicy: Organizatora, Fundatora, 
a takze członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regula-
minu sa: małzonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabi-
ajacy. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o prace jak i osoba współpracujaca na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zle-
cenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.  

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU  

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 
01.08.2021 r. do 31.08.2021 r. spełnić łącznie następujące warunki:  

a) dokonać zakupu minimum jednego produktu marki Durex w sklepie na terenie 
całej Polski, udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu (paragon fis-
kalny lub faktura VAT)., 

b) wykonać zadanie konkursowe polegajace na udzieleniu odpowiedzi: 
„Dlaczego Durex pasuje do Twojego stylu?” (dalej jako: „Odpowiedź”),  

c) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłosze-
niem”), przesyłajac wiadomość SMS na numer 4628 o treści: durex.x, gdzie 
x stanowi Odpowiedź. Poszczególne składowe SMS-a tj.: słowo durex oraz 
Odpowiedź musza być oddzielone kropka. Treść SMS-a nie moze zawierać 
polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź. Treść Zgłoszenia moze być wpisana 
wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ogra-
niczać sie do 160 znaków (włacznie z prefiksem oraz ze spacjami oraz 
znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje 
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pominiecie cześci odpowiedzi, które zawiera dodatkowe znaki w dalszej proce-
durze Konkursu.  

Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 31.08.2021 r. O zachowaniu tego ter-
minu decyduje chwila zarejestrowania SMS-a w systemie komputerowym Orga-
nizatora.  

8. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Pro-
mocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu pot-
wierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzezeniem, iz data na dowodzie zakupu nie 
moze być późniejsza niz dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód 
zakupu ma date tozsama z data dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie moze być 
późniejsza niz godzina dokonania Zgłoszenia.  

9. Data dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt 7 c) regulaminu musi odpowiadać dacie 
dowodu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktu Promocyjnego lub dacie 
dni nastepujacych po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt 5 regulaminu. 

10. Uczestnik moze dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne 
Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7 regulaminu.  

11. Organizator ma prawo zadać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) 
w terminie określonym w pkt 28 regulaminu, przesłania oryginału/kopii 
dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) doku-
mentujacych zakup takiej liczby Produktów Promocyjnych, która odpowiada liczbie 
dokonanych Zgłoszeń w Konkursie. Przesłane dowody zakupu musza zawierać nu-
mery tozsame z numerami przesłanymi w Zgłoszeniach, dokumentować zakup Pro-
duktów Promocyjnych w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.  

12. W Konkursie uwzgledniane beda jedynie SMS-y wysyłane za pomoca telefonu 
komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej 
korzystajacych z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie beda uwzgledni-
ane SMS-y wysyłane za pomoca Internetu. Koszt przesłania SMS-a zalezny jest od 
cennika operatora obsługujacego danego uzytkownika. Opłata za wysyłke SMS-a 
zostanie pobrana niezaleznie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie bedzie 
prawidłowe.  

13. W Konkursie nie beda uwzgledniane Zgłoszenia niespełniajace warunków 
niniejszego regulaminu.  

14. Z chwila wysłania Zgłoszenia w Konkursie autor Odpowiedzi (Uczestnik) udziela Or-
ganizatorowi zgody do wykorzystywania pracy konkursowej (Odpowiedzi) w celu: 
przeprowadzenia Konkursu, oceny Odpowiedzi. Uczestnik przesyłajac Orga-
nizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw 
majatkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.  

15. Do Odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika musza przysługiwać Uczestnikowi 
wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłaczne prawa autorskie, w 
szczególności umozliwiajace reprodukcje, rozpowszechnianie i publikowanie oraz 
Odpowiedź nie moze naruszać praw autorskich badź innych praw czy dóbr prawnie 
chronionych osób trzecich, być efektem osobistej działalności Uczestnika uprzednio 
nigdzie nie opublikowanym.  

 

NAGRODY W KONKURSIE  
 

17. W niniejszym Konkursie przewidziano nastepujace nagrody: 600 bluz unisex marki 
2005® o jednostkowej wartości 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych) 
brutto. 
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Łaczna wartość Nagród w Konkursie wynosi 156 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 
sześć tysięcy złotych i zero groszy) brutto. Wszystkie nagrody w Konkursie zwane sa 
w niniejszym regulaminie „Nagrodami”.  
 

18. Jeden Uczestnik za jedną przesłaną odpowiedź moze wygrać jedna Nagrode.  

19. Zwycięzca ma prawo wyboru wzoru bluzy i jej rozmiaru do wyczerpania zapasów. Do 
wyboru:  

• Bluza ‚You see me not’ rozmiar S/M – 75 szt. 

• Bluza ‚You see me not’ rozmiar L/XL – 75 szt. 

• Bluza ‚Get wet’ rozmiar S/M – 75 szt. 

• Bluza ‚Get wet’ rozmiar L/XL – 75 szt. 

• Bluza ‚I want more’ rozmiar S/M – 75 szt. 

• Bluza ‚I want more’ rozmiar L/XL – 75 szt. 

• Bluza ‚Big thing’ rozmiar S/M – 75 szt. 

• Bluza ‚Big thing’ rozmiar L/XL – 75 szt. 

 

20. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzezenia szczególnych właści-
wości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pienieznego (z zastrzezeniem pkt 19 
regulaminu) ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.  

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD  

21. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora, składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora 
lub Fundatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).  
 

22. Wyłonienie laureatów Konkursu nastapi podczas posiedzeń Komisji Konkursowej, 
które odbedą sie w następujących terminach: 6.08.2021,13.08.2021, 20.08.2021, 
27.08.2021 oraz 3.09.2021. 

23. Komisja Konkursowa w trakcie swoich posiedzeń dokonuje, w zależności od ilości 
przesłanych odpowiedzi lub ich oceny, wyboru maksymalnie 150 laureatów spośród 
wszystkich zgłoszeń dokonanych od dnia rozpoczęcia konkursu do dnia poprze-
dzającego posiedzenie Komisji Konkursowej, a w przypadku posiedzenia Komisji w 
dniu 03.09.2021 spośród zgłoszeń dokonanych od dnia rozpoczęcia konkursu do 
ostatniego dnia trwania konkursu. Jeśli w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej w 
dniu 03.09.2021 r. liczba pozostałych w konkursie do rozdania nagród będzie 
przekraczała 150, wówczas Komisja Konkursowa ma prawo wybrać tylu laureatów ile 
pozostało nagród do rozdania. 
Oceniajac przesłane przez Uczestników Odpowiedzi, Komisja Konkursowa bierze 
pod uwagę kryterium kreatywności oraz oryginalności. Ocena ma charakter uznani-
owy. 

Wybrane Zgłoszenia zostana umieszczone na liście (dalej „Lista Laureatów”) 
według kolejności ich wyboru poczynajac od najciekawiej wykonanego zadania kon-
kursowego do najmniej według własnego uznania Komisji Konkursowej.  
 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY  

24. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej zgod-
nie z pkt 23 regulaminu, laureat za pośrednictwem wiadomości SMS (przesłanej 
przez Organizatora pod numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia), zostanie 
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poinformowany o wygranej oraz poproszony o podanie swoich danych adresowych 
koniecznych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i 
numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością) oraz o podanie roz-
miaru bluzy według rozmiarówki podanej w pkt. 19 Regulaminu. W przypadku wy-
czerpania bluz w podanym przez Uczestnika rozmiarze, zostanie on poproszony o 
podanie innego rozmiaru, który wybiera. Jeśli w puli nagród pozostanie tylko jeden 
rozmiar Uczestnik nie ma prawa wyboru rozmiaru i zostanie mu wydana nagroda w 
rozmiarze, jaki pozostał w puli nagród. 

25. Podanie powyzszych danych powinno nastapić w ciagu 3 dni od otrzymania infor-
macji o wygranej w formie czytelnego skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego 
formularza zwycięzcy, który stanowi załącznik do Regulaminu, wysłanego na adres 
konkursdurex@chromatique.pl.  

26. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 26 regulaminu, Organizator w ciagu 5 dni 
roboczych podejmie trzy próby ponownego skontaktowania sie za pośrednictwem wi-
adomości SMS (kazda próba wykonana innego dnia) z laureatem, który nie przesłał 
danych, o których mowa w pkt 25 regulaminu.  

27. Podczas ponownej próby kontaktu laureat zostanie ponownie poproszony o podanie 
danych, wyszczególnionych w pkt 24 regulaminu. Podanie danych powinno nastapić 
najpóźniej w ciagu 24 godzin od otrzymania ostatniego z określonego w pkt 27 regu-
laminu SMS-a.  

28. W celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator moze zażądać od weryfikowanego 
Uczestnika przesłania:  

1. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub 
faktura VAT) o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wybranym Zgło-
szeniu, który dokumentuje dokonanie zakupu Produkty Promocyjnego, lub  

2. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub 
faktura VAT) dokumentujacych dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Pro-
mocyjnych, która jest tożsama z liczba dokonanych Zgłoszeń oraz które zawi-
eraja numery tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach. W przypadku 
dokonania przez uczestnika większej ilości zgłoszeń niż uprawniająca do tego 
ilość zakupionych Produktów Promocyjnych, uczestnik zostaje wykluczony z 
konkursu. 

Takie zadanie moze zostać przedstawione najpóźniej do dnia 14.09.2021 r. W 
przypadku zadania przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobo-
wiazany przesłać wymagane dokumenty w ciagu 5 dni od daty przedstawienia ta-
kiego zadania na adres biura: ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań. O zachowaniu terminu 
przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania przesyłki pocztowej z 
zastrzezeniem, iz pod uwage beda brane przesyłki zawierajace date zgodna z 
powyzszym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utrata prawa do nagrody 
w Konkursie. W przypadku zadania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu laureat 
jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciagu 3 dni od daty przedstawie-
nia takiego zadania na adres e-mail wskazany przez Organizatora. O zachowaniu ter-
minu decyduje data wpływu wiadomości e-mail. Niespełnienie tego warunku skutkuje 
utrata prawa do Nagrody w Konkursie. Organizator ma prawo zadecydować o tym, 
czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać kopie czy oryginał dowodu zakupu.  

29. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie moze nosić znamion przeróbek lub 
innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w ter-
minie określonym w pkt 5 regulaminu.  

30. Weryfikacja Uczestników bedzie prowadzona zgodnie z regulaminem do rozdyspono-
wania przewidzianych w Konkursie Nagród lub do końca Listy Laureatów. Nagrody 
nierozdysponowane w powyzszym trybie pozostaja własnościa Fundatora.  

mailto:konkursdurex@chromatique.pl
mailto:konkursdurex@chromatique.pl
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WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE  

32. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową lub kurierską na wskazane przez lau-
reatów adresy korespondencyjne. Przekazanie Nagród nastąpi za potwierdzeniem 
odbioru.  

33. Ostateczna data wydania Nagród w Konkursie to 30.09.2021 r.  

 

 

PROCEDURA POSTEPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

34. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i 
uczestnictwem w Konkursie do dnia 14.10.2021 r. w formie mailowej na adres: kon-
kursdurex@chromatique.pl. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna 
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i 
wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.  
 

35. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony 
pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

36. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera sie na treści niniejszego regula-
minu Konkursu oraz powszechnie obowiązujacych przepisach prawa polskiego.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

37. W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Ro-
zporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ("RODO"), informujemy, że Reckitt 
Benckiser (Poland) SA z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 
(„RB”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z re-
alizacją Konkursu „DUREX. PASUJE IDEALNIE ”, organizowanym przez agencję re-
klamową CHROMATIQUE JULIAN PĘKSA. 

38. Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, numer telefonu, 
adres e-mail,  adres zamieszkania będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasad-
nionego interesu RB w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Konkursie oraz 
jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia, wydania nagród oraz rozpatrywania po-
tencjalnych reklamacji, a następnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, dane właściwego Urzędu Skarbowego będą przetwarzane w celu rea-
lizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynika-
jących z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.  

39. Informujemy, że możemy również przekazywać Państwa dane osobowe naszym part-
nerom i dostawcom świadczącym usługi na naszą rzecz (w tym agencji reklamowej 
CHROMATIQUE JULIAN PĘKSA.), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia 
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 przepro-
wadzenia Konkursu, a następnie je usuniemy.  

40. Mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych o-
sobowych bezpłatnie, w dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnie-
nia. 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 
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adresem: privacy.office@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 

41. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.durex.pl 
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ZAŁĄCZNIK 
FORMULARZ ZWYCIĘZCY NAGRODY 

 
UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować formularz, wypełnić go, a następnie wysłać jego 
czytelne zdjęcie lub skan na adres konkursdurex@chromatique.pl w ciągu 3 dni od dnia otrzymania 
wiadomości (SMS) o wygranej. Do wiadomości należy załączyć również czytelne zdjęcie lub skan do-
wodu zakupu. 
 
W związku z wygraną w konkursie pn. „Durex. Pasuje idealnie”, organizowanym przez CHROMATIQUE 
JULIAN PĘKSA z siedzibą w Poznaniu, ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań, podaję swoje dane osobowe i 
składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody. 
 
 
I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY: 
 

IMIĘ I NAZWISKO  

NUMER TELEFONU 
(z którego dokonano zgłoszenia do konkursu)  

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY  

 
 
 
 
II. WYBÓR NAGRODY 
(należy zaznaczyć „X”) 

 

Rodzaj bluzy 
Rozmiar  

S/M L/XL 

Bluza ‚You see me not’   

Bluza 'Get wet’   

Bluza ‚I want more’   

Bluza ‚Big thing’   

 

 
 
 
III. OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY  
(podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody) 

 
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pn. „Durex. Pasuje idealnie” zapoznałam/-łem 
się z regulaminem tego Konkursu i zaakceptowałam/-łem treść. 
 

 
………………………………………………………………….. 
 data i czytelny podpis zwycięzcy 

mailto:konkursdurex@chromatique.pl
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