Regulamin konkursu:
„RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021”

§1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Organizatorem Konkursu „RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” (dalej: „Konkurs”),
działającym na zlecenie Partnera, o którym mowa w ust. 2, jest Hand Made sp z o.o., z
siedzibą przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków o numerze NIP: 676 239 72 52,
REGON: 120868553, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS: 0000328728

(dalej:

!Organizator”).
2. Partnerem Konkursu jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492113, NIP:
108-001-63-27, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 PLN (dalej: „Partner”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

§ 2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony
internetowej Nutella® pod adresem: https://www.nutela.pl (dalej: „Strona”).
2. Konkurs trwać będzie od dnia 22.11.2021 r. do dnia 20.01.2022 r. (dalej: „Czas Trwania
Konkursu”), z tym, że zgłoszenia przyjmowane będą jak w pkt. 3
3. Termin zgłaszania udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 22.11.2021 r. o godz. 12.00 a
upływa w dniu 20.12.2021 r. o godzinie 23.59.
4. Czas wyłonienia Laureatów trwać będzie od 22.11.2021 r do 27.12.2021 r.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 rundach:

1. runda: od dnia 22.11.2021 r. od godz. 12.00 do dnia 28.11.2021 r. do godziny 23.59
2. runda: od dnia 29.11.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 05.12.2021 r. do godziny 23.59.
3. runda: od dnia 06.12.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 12.12.2021 r. do godziny 23.59.
4. runda: od dnia 13.12.2021 r. od godz. 00.00 do dnia 20.12.2021 r. do godziny 23.59.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana Laureatom w wiadomości e-mail:

dla 1. rundy: do dnia 06.12.2021 r.
dla 2. rundy: do dnia 13.12.2021 r.
dla 3. rundy: do dnia 22.12.2021 r.
dla 4. rundy: do dnia 27.12.2021 r.

Laureat jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie danych niezbędnych do wydania
Laureatowi Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania informacji o wynikach rundy, zgodnie z §6 ust. 4 Regulaminu.
7. Nagrody zostaną wydane Laureatom w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania od
danego Laureata jego danych korespondencyjnych na adres korespondencyjny podany przez
Laureata zgodnie z §2 ust. 4 i §6 ust. 4 Regulaminu.
8. Reklamacje można zgłaszać od dnia 22.11.2021 r. do 27.12.2021 r. Dzień 20.01.2022 r., jest
terminem zakończenia rozpatrywania reklamacji w Konkursie i udzielenia osobom, które
złożyły reklamacje odpowiedzi na nią.

§ 3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Laureatów Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby
wskazane przez Organizatora.

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora, Ferrero Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., Ferrero Polska
Management Services Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi
powyżej podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych
rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające
z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest
obowiązana:
a) Zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin o następującej
treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu „RODZINNE
ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” (w szczególności zapisami dotyczącymi przeniesienia praw
autorskich do zwycięskich prac w przypadku wygranej) i akceptuję jego treść.”,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu o
następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 126, 02-952
Warszawa w celu przeprowadzenia Konkursu „RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA®
2021”. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. Przyjmuję
do wiadomości, że mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem”.
c) złożyć oświadczenie odnośnie pozyskania zgód na przetwarzanie danych w tym wizerunku
osób trzecich Konkursu o następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z postanowieniami
§ 5 pkt 2b Regulaminu Konkursu: „RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” uzyskałem

zgody osób/opiekunów prawnych osób znajdujących się na załączanych przeze mnie
fotografiach na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial Sp z o.o. („Ferrero”)
danych osobowych w postaci wizerunku tych osób w celu przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z Regulaminem zobowiązuję się przekazać kopie/skany ww. zgód w formie listownej
lub elektronicznej na żądanie Ferrero."
d) Zgody, o których mowa w pkt a, b i c Uczestnik akceptuje przy zgłoszeniu na Stronie marki.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu oraz katalog uprawnień
Uczestników związanych z przetwarzaniem danych osobowych opisany został w § 9
Regulaminu.
6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej www.nutella.pl.
2. Zadaniem Uczestnika jest:
a) wykonanie zdjęcia (dalej: „Praca Konkursowa”) z wykorzystaniem słoika kremu Nutella®.
Praca ma pokazywać jak razem z bliskimi Uczestnik przygotowuje się na nadejście świąt
Bożego Narodzenia poprzez wspólne przygotowanie wypieków świątecznych lub tworzenie
dekoracji DIY z wykorzystaniem słoika po kremie Nutella®.
b) zgłoszenie pracy do Organizatora przez formularz udostępniony na stronie www.nutella.pl
(ważne: Na zdjęciu mogą być przedstawione tylko wizerunki osób, które przez
przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w
kanałach marki Nutella®, w celu przeprowadzenia konkursu i w działaniach
reklamowych Partnera. Od każdej osoby znajdującej się na zdjęciu Uczestnik
zobowiązany jest uzyskać zgodę na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial sp
z o.o. jej danych osobowych w postaci wizerunku (zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik 1 do Regulaminu), a w przypadku dziecka – od jej obu opiekunów prawnych
(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do Regulaminu). Uczestnik, na żądanie
Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć kopie/skany
wspomnianych wyżej zgód listownie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niedopełnienie wymogu zebrania zgód na wskazanych formularzach uniemożliwi udział
w konkursie).
c) Z chwilą dodania Pracy Konkursowej na Stronie, Uczestnik nieodpłatnie udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej, będącej utworem
w rozumieniu Ustawy (dalej: „Utwór”). Uczestnik zezwala Organizatorowi na
rozporządzanie opracowaniami Utworu oraz zezwala Organizatorowi na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworu. Organizator, lub wskazana przez niego
osoba lub podmiot, jest w szczególności uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i
przeróbek Utworu, łączenia Utworu z innymi utworami oraz dokonywania innych zmian w
Utworze. Szczegółowe prawa Organizatora w zakresie korzystania i rozporządzania Utworem
określa §8 Regulaminu.
3. Zaakceptowanie treści zgód, o których mowa w §4 ust. 4 lit. a) i lit b) i lit c) Regulaminu.
Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia
regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia
Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
4. Inne formy zgłoszenia do konkursu nie są możliwe.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu dowolną liczbę razy. Każda praca może zostać
zgłoszona tylko raz.
6. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Główną i maksymalnie jedną
nagrodę tygodnia przez cały okres trwania konkursu.
7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:
a) związane z tematyką konkursu;
b) zawierające widoczne przedstawienie kremu Nutella®, spełniające warunki, o których mowa
w ust. 3 powyżej;
c) niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów
trzecich innych niż Partner, w szczególności podmiotów konkurencyjnych (kategoria:
słodycze/ produkty śniadaniowe);
d) Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści
naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza
praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów,
treści obrażających osoby trzecie ani treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż
Partner.

e) Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu
zgłoszenia do Konkursu Prac oraz z tytułu korzystania z ich wizerunku oraz ich publicznego
udostępniania przez Organizatora w sposób określony w Regulaminie.
8. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich
oryginalność, pomysłowość, estetykę, sposób wykorzystania kremu Nutella® do dekoracji
wypieków oraz kreatywność w tworzeniu projektów DIY i wyłoni maksymalnie 304
zwycięskie prace, które zostaną nagrodzone Nagrodami.

§ 6. Nagroda

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 4 nagrody I stopnia - każda w postaci karty przedpłaconej o wartości 5.000 zł brutto oraz
nagroda pieniężna w wysokości 555,5 zł (nagroda pieniężna jest potrącana przez Partnera tj.
Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) –
nagroda o łącznej wartości 5.555,50 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć
złotych, pięćdziesiąt groszy brutto).
b) 300 nagród II stopnia - każda w postaci zestawu składającego się z 2 swetrów Nutella® o
wartości 90,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych brutto). Do wartości każdej
Nagrody II stopnia zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca
zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
2. Łączna pula Nagród w konkursie wynosi 52.219,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące
dwieście dziewiętnaście złotych brutto).
3. Partner jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przed

wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej
4. Na każdą Rundę przypada: 1 Nagroda I Stopnia, 75 Nagród II Stopnia.
5. Laureaci zobowiązani są wypełnić formularz laureata w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania informacji o wynikach rundy, zgodnie z §2 ust. 6 Regulaminu, informacje

niezbędne w celu wydania Nagrody przez Organizatora Konkursu, tj. imię i nazwisko, nr
telefonu kontaktowego, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda (adres
korespondencyjny).
6. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego
adresu lub nieprawidłowych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują
utratą prawa do Nagrody.
7. Nagrody ufundowane przez Partnera wysyła Organizator kurierem lub listem poleconym
w terminie do 14 dni od otrzymania od danego Laureata jego adresu korespondencyjnego
na ten adres podany przez Laureata.
8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa
rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją
z całości Nagrody.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia
prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi
obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) są niepełnoletni;
c) jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób
trzecich, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego
sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję za pośrednictwem wiadomości e-mail);
podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania danych
osobowych niezbędnych do jego udziału w Konkursie.

§8. Prawa własności intelektualnej

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy
Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu
pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.
2. Z chwilą dodania Pracy Konkursowej na Stronie, Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi
licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej, będącej utworem w rozumieniu
Ustawy (dalej: „Utwór”), w celu przeprowadzenia Konkursu, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 3 poniżej.
3. Licencja niewyłączna do Utworu jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub
ilościowych, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego opracowań – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem Utworu, opracowaniami Utworu albo egzemplarzami, na
których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego opracowań w sposób inny niż opisany w
ust.3 pkt. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie oraz reemitowanie za
pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, satelity, multipleksów, Internetu;
d) wykorzystanie Utworu lub jego opracowań we wszelkich formach komunikacji, promocji lub
reklamy, w tym w prasie, telewizji, radio, kinie, Internecie, materiałach POS, plakatach,
billboardach lub innych formach reklamy zewnętrznej, oraz do oznaczania i produkcji
towarów.
4. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu oraz
zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworu,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. Organizator, lub wskazana przez niego
osoba lub podmiot, jest w szczególności uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i
przeróbek Utworu, łączenia Utworu z innymi utworami oraz dokonywania innych zmian w
Utworze.
5. Organizator, na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa pełne
prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej, w tym prawa autorskie bez ograniczeń
terytorialnych, czasowych lub ilościowych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego opracowań – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem Utworu, opracowaniami Utworu albo egzemplarzami, na
których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego opracowań w sposób inny niż opisany w
ust. 3 pkt. a) lub b)– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie oraz reemitowanie za
pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, satelity, multipleksów, Internetu;
d) wykorzystanie Utworu lub jego opracowań we wszelkich formach komunikacji, promocji
lub reklamy, w tym w prasie, telewizji, radio, kinie, Internecie, materiałach POS,
plakatach, billboardach lub innych formach reklamy zewnętrznej, oraz do oznaczania i
produkcji towarów.
6. Laureat zezwala Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu oraz
zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworu,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej. Organizator, lub wskazana przez niego
osoba lub podmiot, jest w szczególności uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i
przeróbek Utworu, łączenia Utworu z innymi utworami oraz dokonywania innych zmian w
Utworze.
7. Uczestnik, oraz Laureat, upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących mu
osobistych praw autorskich do Utworu oraz zobowiązuje się, że nie będzie tych praw
wykonywał w stosunku do Organizatora bądź osoby lub podmiotu, które Organizator upoważni
do korzystania z Utworu lub na które przeniesie prawa do Utworu.
8. Uczestnik, oraz Laureat, ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w
związku z wykorzystaniem przez Organizatora Utworu, do którego prawa nabył lub które
zostały mu udzielone zgodnie z Regulaminem.
9. W razie konieczności, Uczestnik lub Laureat podpisze na żądanie Organizatora stosowne
oświadczenie lub umowę potwierdzające przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji
do korzystania z praw autorskich do Utworu.

10. Uczestnikowi lub Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji lub
przeniesienia na Organizatora praw do Utworu, na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu przetwarzanych w
celu organizacji Konkursu jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (zwana dalej: „Ferrero”).
2. Ferrero powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod.polska@ferrero.com. Ferrero przetwarza następujące kategorie danych:
a. Jeżeli chodzi o Uczestników – wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane
niezbędne do weryfikacji i udziału w konkursie;
b. Jeżeli chodzi o dzieci Uczestników - wizerunek, dane opiekunów prawnych - imię,
nazwisko, podpis;
c. Jeżeli chodzi o osoby najbliższe przedstawione na zdjęciu przesłanym przez uczestnika imię, nazwisko, wizerunek, podpis;
d. Jeżeli chodzi o Laureatów: wizerunek, imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania na
terytorium Polski), dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich
zasobów numeracji, informacje objęte formularzem potwierdzające spełnianie
warunków udziału w Konkursie oraz dane niezbędne do weryfikacji, i ewentualnego
ogłoszenia wyników oraz wydania nagrody.
3.

Ferrero przetwarza dane osób wskazanych w punkcie 2 powyżej w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych:
a. w celu umożliwienia Uczestnikowi zgłoszenia swojego udziału w Konkursie oraz jego
przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem – podstawą przetwarzania jest dobrowolna
zgoda Uczestnika lub osób najbliższych przedstawionych na ich zdjęciach lub w
przypadku dzieci - ich opiekunów prawnych (tj. art. 6 ust.1.a) 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”);
b. w celu umożliwienia Laureatom uzyskania informacji o Nagrodzie poprzez publikację
na Stronie Internetowej danych Laureatów zgodnie z § 5 ust. 19 – podstawą prawną
przetwarzania jest dobrowolna zgoda Laureatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ferrero (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), którym jest:
i. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z Regulaminem (w tym weryfikacja praw
Laureatów do Nagrody, wydanie i doręczenie im Nagród, oraz ogłoszenia listy
Laureatów);
ii. zapewnienie bezpieczeństwa Konkursu i przeciwdziałanie nadużyciom w
Konkursie;
iii. analiza wyników Konkursu (w tym przygotowania danych statystycznych z
przebiegu Konkursu) rozumiana jako zebranie ogólnych, statystycznych
informacji o Konkursie w formie zbiorczej i nieodwołującej się do konkretnych i
indywidualnie określonych Uczestników;
iv. przechowywanie dowodów na potrzeby obrony przed ewentualnymi
roszczeniami.
4.

Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest także Organizator – Hand
Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków.

5.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Laureatów w następujących zakresach,
celach i na następujących podstawach prawnych:
a. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa: tj. wydania imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych nagród oraz
ewidencji wydanych zaświadczeń, wynikających z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) (w szczególności w postaci
imienia i nazwiska, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, numeru dowodu
tożsamości, numeru PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL
adresu zamieszkania i obywatelstwa) – podstawą przetwarzania danych jest
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),

b.

Dane osobowe Uczestnika składającego reklamację przetwarzane są na podstawie art.
61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z
2019 r. poz. 847) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),

c. Dane osobowe Uczestników, którzy zostali Laureatami Nagród w zakresie, w jakim są
one przetwarzane do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych
związanych z przyznaniem Nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry
hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz. 351), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 768), art. 70 §
1 Ustawy z dnia 1 stycznia 1998 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 poz. 900), § 4
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie
kontroli skarbowej wykonywanej w zakresie prowadzenia i urządzania gier w zw. z
art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
847) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełniania obowiązku prawnego (tj.
art. 6.1.c) RODO),
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – podstawą przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (tj. art. 6.1.f) RODO).
6.

Dane osobowe osób wskazanych w punkcie 2 powyżej mogą być przekazane odbiorcom w
następujących sytuacjach:
a.

Ferrero powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi,
który działa na zlecenie Ferrero i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z
Regulaminem, w tym wydania Nagród oraz obsługi żądań podmiotów danych;

b.

Ferrero udostępni Organizatorowi (działającemu jako niezależny administrator):
i.

dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia

reklamacji Uczestnika i w tym celu;
ii.

dane osobowe Laureata w zakresie niezbędnym do wydania

imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji

wymaganych prawem, rozpatrzenia reklamacji i w tych celach. Zakres
danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej
wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22
czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz
ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych)
wygranych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1723)
c.

Ferrero udostępni dane kontaktowe Laureatów dostawcom usług pocztowych lub
kurierskich w celu doręczenia nagród Laureatom.

d. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub
kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
Udostępnienie danych, o którym mowa w pkt b. – d. nastąpi na podstawie uzasadnionego
interesu Ferrero i Organizatora.
7.

Ferrero i Organizator nie będą przetwarzać danych osobowych osób wskazanych w punkcie 2
powyżej w innych celach niż określone powyżej cele związane z przeprowadzeniem
Konkursu, w szczególności nie będą przetwarzać danych w celach marketingu produktów lub
usług swoich lub podmiotów trzecich.

8. Czas, przez jaki dane osobowe osób wskazanych w punkcie 2 powyżej będą przetwarzane przez
Ferrero i Organizatora, zależy od tego, w jakim celu są one przetwarzane
a.

Jeżeli chodzi o Ferrero, to:
i.

w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzieliły
osoby wskazane w punkcie 2 powyżej, dane osobowe będą przechowywane do
czasu realizacji celu w oparciu o udzieloną zgodę (tj. zgłoszenie udziału w
Konkursie oraz jej przeprowadzenia) lub wycofania zgody, w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej.

ii. w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Ferrero, o którym mowa w pkt 7
ust. 3) c – dane osobowe będą przechowywane:
1.

do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem przy
zapewnieniu bezpieczeństwa lub do czasu zakończenia postępowań
związanych nadużyciami,

2.

przez 1 rok od dnia zakończenia Konkursu na potrzeby analizy
wyników Konkursu.

3.

do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń tj. 6 miesięcy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.
b.

Jeżeli chodzi o Organizatora, Organizator będzie przechowywał dane Uczestników,
którzy złożyli reklamacje przez okres 1 roku od końca roku, w którym zakończył się
Konkurs.
Organizator będzie przechowywał dane Laureatów, przez okres, wynikający z
przepisów prawa, jeżeli nakładają obowiązek przechowywania dokumentacji oraz
obowiązek rozliczalności, w przypadku kontroli przez odpowiednie organy
państwowe.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.
9. Podanie danych osobowych w formularzach przewidzianych Regulaminem, w tym w
odpowiednich ze względu na rodzaj wygranej Nagrody polach Formularza Laureata lub
formularza zgody stanowiącego Załącznik 1 i 2 do Regulaminu jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. Formularz Laureata zawiera
precyzyjne wskazanie, które dane osobowe powinna podać osoba uzyskująca prawo do Nagrody
danego rodzaju. Podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o
uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne odpowiednio do
uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.
10.W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także
wykonania przysługujących praw, osoby wskazane w punkcie 2 powyżej powinni zwrócić się z
zapytaniem do Organizatora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty
tradycyjnej na adres Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków, z dopiskiem
na kopercie „DANE OSOBOWE – RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” lub na za
pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@handmade.pl, wpisując w temacie wiadomości e-mail „DANE OSOBOWE – RODZINNE ŚWIĘTA
Z NUTELLA® 2021”.

11.W związku z przetwarzaniem przez Ferrero i Organizatora danych osobowych osób wskazanych
w punkcie 2 powyżej, osoby te mają prawo w dowolnym momencie do:
a.

potwierdzenia, że ich dane osobowe są przetwarzane - prawo dostępu do swoich
danych osobowych
oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,

a.

sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub
niepełne,

b.

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w
sytuacjach określonych
art. 17 i 18 RODO. Przy czym złożenie żądania usunięcia danych osobowych w
Okresie Zgłoszeń do Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział w
Konkursie,

c.

przeniesienia danych osobowych –prawo otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych
osobowych ich dotyczących, które Uczestnik lub Laureat przekazał administratorowi
danych, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych do innego
administratora;

d.

w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w uzasadnionym interesie
administratora danych - prawo
(z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,

e.

w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, do wycofania
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym nie będzie to miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

f.

ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

§ 10. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie do
27.12.2021 r. (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decyduje data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem
„RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021”. na adres Organizatora oraz w drodze
wiadomości e-mail na adres e-mail: reklamacje@hand-made.pl
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora
Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji
lub z pomocą wiadomości e-mail.
4. Aby reklamacja mogła zostać sprawnie rozpatrzona powinna zawierać imię, nazwisko, adres
osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany
sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo do
dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za
pośrednictwem wiadomości e-mail.
Klauzule informacyjne:
A. Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu „RODZINNE ŚWIĘTA Z
NUTELLA® 2021” (w szczególności zapisami dotyczącymi przeniesienia praw autorskich do
zwycięskich prac w przypadku wygranej) i akceptuję jego treść.”,
B. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Ferrero
Polska Commercial Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 126, 02-952 w celu przeprowadzenia Konkursu
„RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” zgodnie z Regulaminem. Podaję dane osobowe
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
przysługujących mi prawach. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem”
C. „Oświadczam, że zgodnie z postanowieniami § 5 pkt 2b Regulaminu Konkursu: „RODZINNE ŚWIĘTA Z

NUTELLA® 2021” uzyskałem zgody osób /opiekunów prawnych osób znajdujących się na załączanych
przeze mnie fotografiach na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial Sp z o.o. („Ferrero”)
danych osobowych w postaci wizerunku tych osób w celu przeprowadzenia Konkursu „RODZINNE
ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021 zgodnie z Regulaminem oraz zobowiązuję się przekazać kopie / skany ww.

zgód w formie listownej lub elektronicznej na żądanie Ferrero.”

Załącznik nr 1

Formularz zgody – Osoba najbliższa Uczestnika

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I.

Ja niżej podpisany __________________________, niniejszym:
⃣

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. danych

osobowych w postaci mojego wizerunku w celu wzięcia udziału w konkursie „RODZINNE
ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” realizowanego na zlecenie Ferrero Polska Commercial Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie;
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy
ul. Wiertniczej 126 (zwana dalej: „Ferrero”).
Ferrero powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.polska@ferrero.com.
Ferrero przetwarza Państwa dane postaci wizerunku oraz danych identyfikacyjnych zebranych na niniejszym oświadczeniu w celu:
a) umożliwienia wzięcia udziału w konkursie „RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” – podstawą prawną
przetwarzania jest dobrowolna zgoda Uczestników oraz ich osób najbliższych przedstawionych na ich zdjęciach lub w
przypadku dzieci – ich opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ferrero (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
- rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z Regulaminem
- przechowywanie dowodów na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z grupy Ferrero oraz naszym podwykonawcom takim jak: dostawcy
usług IT.
Dane osobowe będą przechowywane przez następujący czas:
a) w przypadku Państwa wizerunku do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż 6
miesięcy.
b) w przypadku danych zawartych w niniejszym oświadczeniu, przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń Ferrero, nie
dłużej niż do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej
cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w uzasadnionym interesie administratora danych - prawo mają Państwo prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Podpis

"ałącznik 2

Formularz zgody – dziecko Laureata – zgoda opiekunów prawnych

Zgoda na przetwarzanie wizerunku Dziecka
Niniejsze zezwolenie dotyczy wizerunku dziecka tj. ___________________________________
(dalej: „Dziecko”) i udzielane jest przez opiekunów prawnych/rodziców dziecka
1) ………………………………………………… 2) ………………………………………………… (dalej: „Opiekunowie”)
na rzecz
Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 492113, NIP: 1080016327, REGON: 147051348, kapitał
zakładowy: 30.005.000,- zł
zwaną w dalszej części „Ferrero”,
Zważywszy, że:
- jeden z Opiekunów, pani/pan ………………………………………………… bierze udział w Konkursie
„RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” polegającym na przesłaniu zdjęcia obrazującego
wspólne przygotowanie do Świąt i zgłosił Zdjęcie do Konkursu;
- do wzięcia udziału w konkursie i wykorzystania zdjęcia potrzebna jest zgoda wszystkich osób,
którym przysługuje władza rodzicielska albo które sprawują opiekę nad Dzieckiem
1. Opiekunowie oświadczają niniejszym, że przysługuje im wyłączna władza rodzicielska/
sprawują wyłączną opiekę nad Dzieckiem w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z
dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm).
2. Opiekunowie niniejszym
⃣

wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. danych

osobowych w postaci wizerunku ich dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie
„RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” realizowanym na zlecenie Ferrero Polska
Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy
ul. Wiertniczej 126 (zwana dalej: „Ferrero”).
Ferrero powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.polska@ferrero.com.
Ferrero przetwarza Państwa dane postaci wizerunku oraz danych identyfikacyjnych zebranych na niniejszym oświadczeniu w celu:
a) umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie „RODZINNE ŚWIĘTA Z NUTELLA® 2021” –
podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Uczestników lub osób najbliższych przedstawionych na ich
zdjęciach lub w przypadku dzieci – ich opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ferrero (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
- rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z Regulaminem
- przechowywanie dowodów na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z grupy Ferrero oraz naszym podwykonawcom takim jak: dostawcy
usług IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez następujący czas:
a) w przypadku Państwa wizerunku do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż 6
miesięcy.
b) w przypadku danych zawartych w niniejszym oświadczeniu, przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń Ferrero, nie
dłużej niż do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej
cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w uzasadnionym interesie administratora danych - prawo mają Państwo prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
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