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Regulamin Konkursu „Bądź na fali i wygrywaj” 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa zasady Konkursu pod nazwą „Bądź na fali i 

wygrywaj” („Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest spółka Aponad.to sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-

349), przy ul. Tamka 16 lok. U5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308319, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej NIP 5213490025 oraz numer statystyczny REGON 141422909 
(„Organizator”). 

3. Fundatorem nagród przewidzianych w Konkursie jest spółka Nationale-Nederlanden 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), przy ul. Topiel 12, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej NIP 525-26-85-595, numer statystyczny REGON 0000647311; 
oraz kapitał zakładowy 28 500 000 zł („Fundator”). 

4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej: https://lp.nn.pl/konkurs („Strona 
Konkursu”). 

5. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe, wskazane w § 2 ust  
1 pkt 2 Regulaminu („Pytanie Konkursowe”), która będzie oceniane przez Jury pod 
kątem oryginalności, kreatywności oraz pomysłowości. 

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Czas przesyłania zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres od dnia 03.08.2022 r. godz. 

00:00:01 do dnia 15.08.2022 r. godz. 23:59:59. („Czas trwania Konkursu”).  
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązany 

jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, 
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika 
postanowień Regulaminu. 

 
§2 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie poniższe warunki: 
1) wykupić i w pełni opłacić w terminie od dnia 03.08.2022 r. do dnia 15.08.2022 r. 

ubezpieczenie turystyczne w Nationale-Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń 
S.A. („Ubezpieczenie”) i figurować w polisie jako osoba ubezpieczająca; 

2)  wypełnić formularz dostępny na Stronie Konkursowej https://lp.nn.pl/konkurs 
uzupełniając wymagane pola, a w szczególności udzielić odpowiedzi na postawione 
tam  Pytanie konkursowe, które brzmi: Bez czego nie wyobrażasz sobie udanych 
wakacji? („Odpowiedź”); 

3) zaznaczyć oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności oraz zgody 
na kontakt elektroniczny. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie; 

4)  przesłać uzupełniony formularz do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku 

https://lp.nn.pl/konkurs
https://lp.nn.pl/konkurs
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„Wyślij” . 
2. Łączne spełnienie warunków wskazanych w ust 1 powyżej jest równoznaczne z 

dokonaniem zgłoszenia („Zgłoszenie”) oraz   przystąpieniem do Konkursu. 
3. Spośród  wszystkich prawidłowo przesłanych Zgłoszeń, spełniających wymogi 

określone w Regulaminie, zostaną wyłonione najlepsze Odpowiedzi, na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

4. Odpowiedzi powinny być unikalnymi i oryginalnymi treściami, stworzonymi przez 
Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności, Odpowiedzi nie mogą 
być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych 
konkursów, jak również prawa do Odpowiedzi nie mogą przysługiwać żadnym 
podmiotom trzecim. 

5. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną Odpowiedź w czasie trwania Konkursu. 
6. Odpowiedzi nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą brały 

udziału w Konkursie. 
7. Jeden Uczestnik w całym okresie trwania Konkursu może uzyskać tylko jedną Nagrodę. 

Nagrody zostały szczegółowo opisane w § 6 Regulaminu  
8. W czasie trwania Konkursu Jury przyzna łącznie 35  Nagród.  
9. Jury będzie dokonywało wyboru Zwycięzców oraz przyznawało im Nagrody oceniając 

Odpowiedzi pod kątem oryginalności, kreatywności oraz pomysłowości. Wybór 
Zwycięzców oraz przyznanie Nagród odbędzie się w okresie od dnia 16.08.2022 
roku do dnia 19.08.2022 roku. 

10. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 
 

§3 
UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221  
Kodeksu cywilnego, która podczas trwania Konkursu spełnia łącznie następujące 
warunki („Uczestnik”): 

1) jest osobą fizyczną w z wyłączeniem osób, o których mowa w  ust 3 poniżej;  
2) jest osobą pełnoletnią; 
3) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Poza innymi warunki wskazanymi w Regulaminie,  kluczowym warunkiem udziału w 
Konkursie jest wskazanie przez Uczestnika w Zgłoszeniu swojego adresu email użytego 
do zakupu Ubezpieczenia.  

3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, Fundatora Konkursu, 
Administratora danych osobowych oraz spółek należących do Grupy Nationale - 
Nederlanden ani osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym 
stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o umowie zlecenia, oraz członkowie 
najbliższych rodzin tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu 
prawa cywilnego. 

4. Za naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności: 
1) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu; 
2) naruszenia związane z zamieszczaniem Odpowiedzi niezgodnych z ust. 5 poniżej;  
3) naruszenia związane ze zgłoszeniem Odpowiedzi do której Uczestnik nie posiada  

pełni praw autorskich. 

5. Zabronione jest dodawanie Odpowiedzi, które: 
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1) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami 
obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące 
przemoc); 

2) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków 
towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu 
poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności; 

3) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik nie 
jest uprawniony do rozporządzania nimi; 

4) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być 
uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub 
powszechnie uznane za obraźliwe, byłyby niemoralne, zawierałyby treści polityczne, 
propagandowe, religijne, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub 
przedstawiające używki (alkohol, wyroby tytoniowe, środki odurzające bądź inne 
podobne); 

5) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem; 
6) miałyby na celu lub zawierały treści dotyczące promocji podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług innych niż Organizator lub 
Fundator; 

7) naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora lub Fundatora lub innych osób. 

6. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Jury w przypadku: 
1) stwierdzenia przez Jury, że Zgłoszenie lub Odpowiedź nie spełnia wymogów 

Regulaminu; 
2) stwierdzenia przez Jury naruszenia Regulaminu; 
3) nie wysłanie wiadomości zwrotnej, o której mowa w §6 ust 3 Regulaminu; 
4) podanie w wiadomości zwrotnej, o której mowa w §6 ust 3 Regulaminu, adresu 

korespondencyjnego do wysłania Nagrody, znajdującego się poza terenem Polski; 
5) zgłoszenia do Organizatora lub Fundatora przez osoby trzecie uzasadnionych 

roszczeń związanych ze Zgłoszeniem lub Odpowiedzią.  

7. Skutkiem wykluczenia Uczestnika z Konkursu: 
1) Odpowiedź przesłana przez Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy wyborze 

Zwycięzców; 
2) Uczestnikowi nie zostanie przyznana Nagroda; 
3) Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do Nagrody już przyznanej; w takim 

przypadku, Organizator będzie mógł żądać jej zwrotu. Wkluczenie, o którym mowa w 
niniejszym punkcie nie może nastąpić po upływie pół roku od zakończenia Czasu 
trwania Konkursu. Nie dotyczy to sytuacji, zgłoszenia przez osobę trzecią 
uzasadnionych roszczeń związanych z Odpowiedzią, a w szczególności związanych z 
naruszeniem praw autorskich takiej osoby. 

8. W przypadku wykluczenia z Konkursu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie 
z Regulaminem. 
 

§ 4 
JURY KONKURSOWE 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 
celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń, wyboru najlepszych Odpowiedzi oraz 
wyłonienia Zwycięzców, Organizator powoła Jury konkursowe („Jury”). 

2. W skład Jury wejdą 4 osoby, dwie osoby wskazane przez Organizatora oraz dwie osoby 
wskazane przez Fundatora. 
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3. Jury wybierze łącznie 35 Odpowiedzi oraz zdecyduje o przyznaniu Nagród, zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie. 

 
§ 5 

ZWYCIĘZCY KONKURSU 
 

1. Zwycięzcami Konkursu jest 35 Uczestników, których Odpowiedzi zostały wybrane przez 
Jury oraz nagrodzone przyznaniem Nagrody (łącznie „Zwycięzcy”). 

2. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości email 
na adres wskazany w Zgłoszeniu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
będzie zawierać informację o przyznaniu Nagrody. 

3. Decyzje Jury o wyborze Zwycięzców, zostaną wysłane do Zwycięzców w terminie do 10 
dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. 

4. Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki określone w Regulaminie,  
a w szczególności o których mowa w § 3 Regulaminu. Jury może dokonać sprawdzenia 
spełniania przez Uczestnika warunków, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym. W 
przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków 
Regulaminu, Jury może wykluczyć go z Konkursu. 

 
§ 6 

NAGRODY 
 

1. W Konkursie przewidziane są Nagrody w postaci dmuchanej wyspy do pływania w 
kształcie flaminga, o wartości 75,00 zł brutto każda. 

2. Łącznie w Konkursie przewidzianych jest 35 Nagród. 

3. Zwycięzca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust 4 Regulaminu, 
zobowiązany jest do wysłania w terminie 5 dni od jego otrzymania, w formie 
wiadomości e-mail wysłanej w odpowiedzi na otrzymane powiadomienie, w celu 
umożliwienia przekazania przez Organizatora Nagrody, swoich następujących danych: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny na terenie Polski, na 
który zostanie wysłana Nagroda, numer telefonu. 

4. Jeśli Zwycięzca w ciągu 5 dni nie wyśle wiadomości zwrotnej z wymaganymi danymi, 
zgodnie z ust 5 powyżej, zostanie wykluczony z Konkursu, a Jury wybierze w jego 
miejsce, w ciągu następnego dnia roboczego, kolejnego Zwycięzcę. Do kolejnych 
Zwycięzców stosuje się procedurę powiadomienia opisaną w § 5 ust 4 Regulaminu oraz 
ust. 3 powyżej. 

5. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Zwycięzcę adres korespondencyjny na 
terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej w terminie do 10 dni roboczych od dnia 
otrzymania od Zwycięzcy informacji niezbędnych do wysyłki Nagrody, o których mowa 
w ust. 3 powyżej. 
 
 

§7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących w Konkursie , w rozumieniu art. 
4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 
kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych), (dalej „RODO”), do celów związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem  Konkursu wskazanych w ust 4 poniżej, jest Nationale-Nederlanden 
Usługi Finansowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-342), przy  ul. Topiel 12, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000749838, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 526-24-59-
239, numer statystyczny REGON 016377761 oraz kapitał zakładowy wysokości 10 
120 000 zł. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach 
określonych w  ust. 1 powyżej, należy kontaktować się z Nationale-Nederlanden pod 
adresem email: iod@nn.pl  

3. W związku z uczestnictwem w Konkursie zbierane są następujące dane osobowe: 

1) adres email Uczestnika – w przypadku Uczestników; 

2) imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres 
zamieszkania oraz data urodzenia w celu potwierdzenia pełnoletności – w 
przypadku Zwycięzców; 

3) imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz inne dane udostępnione 
przez zgłaszającego reklamację – w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych; 

4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie przetwarzane będą w celu: 

1) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy (na podstawie udzielonej zgody przy 
zgłoszeniu Odpowiedzi); 

2) utrwalania   i    rozpowszechniania    Odpowiedzi    zgodnie z Regulaminem (na 
podstawie udzielonej zgody); 

3) rozpatrywania złożonych reklamacji (na podstawie udzielonej zgody); 

4) obrony przed roszczeniami osób trzecich i dochodzenia roszczeń przez 
Administratora (co stanowi uzasadniony prawnie interes Administratora). 

5. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących 
działalności Administratora, odbiorcą danych osobowych osób biorących udział w 
Konkursie mogą być: 

1) pracownicy i współpracownicy Administratora; 

2) podmioty odpowiedzialne za prawidłowe dostarczenie Nagród, w tym operatorzy 
pocztowi i kurierzy; 

3) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora - agencje 
będące wykonawcą Konkursu, w tym Organizator;; 

4) dostawcy      usług      prawnych       i       doradczych       wspierających       Administratora 
w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne); 

5) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz 
organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług 
informatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe); 

6) uprawnione organy państwa. 

mailto:iod@nn.pl
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6.  Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane tak długo, jak 
długo będzie aktualny cel ich przetwarzania tj. będzie to czas trwania Konkursu oraz 
związanych z nim działań marketingowych, a w odniesieniu do Zwycięzców również 
okres wymagany przez odpowiednie przepisy podatkowe. W przypadku roszczeń, dane 
osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego 
z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane osobowe będą usuwane lub 
poddawane anonimizacji. 

7.  Osobom biorącym udział w Konkursie przysługuje    prawo    dostępu    do     ich    danych    
osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W 
przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, 
osobom biorącym udział w Konkursie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania ich danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie 
zgody osoby biorącej udział w Konkursie , przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator zastrzega, że 
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować niemożliwość 
uczestnictwa w Konkursie. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień 
prosimy o kontakt z Administratorem. Informujemy także, że osobom biorącym udział 
w Konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa 
w Konkursie. 

9. Dane  osób biorących udział w Konkursie nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym profilowane. 

10. Organizator przetwarza dane osobowe Zwycięzców w zakresie: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania i korespondencyjny, numer telefonu oraz dane właściwego Urzędu 
Skarbowego, również w celu udokumentowania wyników Konkursu oraz rozliczeń 
podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) RODO. 

 
§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. 
Organizator upoważnia Jury do weryfikacji w każdym czasie treści zgłaszanych przez 
Uczestników z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń 
niniejszego postanowienia, Jury jest uprawnione do wykluczenia Uczestnika 
dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje 
również prawo do pozbawiania Nagród. W przypadku wykluczenia, Uczestnik ma 
prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub 
osobistych osób trzecich w związku z przesłaną Odpowiedzią.  
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§ 9 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie listem poleconym w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż ̇do 
14 dni od zakończenia Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla 
pocztowego). 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać ́imię,̨ nazwisko, adres do korespondencji i adres 
e-mail Uczestnika oraz dokładne uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być ́
przesłana na adres Organizatora: Aponadto sp. z o.o., ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 
Warszawa. Reklamacje rozpatrywane będą ̨ pisemnie w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania. 

3. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację na piśmie na adres 
podany w reklamacji. 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 
niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5. Dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust 22 powyżej, jest 
równoznaczne z wyrażeniem przez osobę składającą reklamację zgody na 
przetwarzanie jej danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji. Administrator 
będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 03.08.2022 roku. 

2. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora tj. w Warszawie (00-349), ul. 
Tamka 16 lok. U5, oraz na stronie internetowej: https://lp.nn.pl/konkurs. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, o ile nie 
naruszy to praw nabytych przez Uczestników, w przypadku zaistnienia ważnych 
przyczyn takich jak przepisów prawnych w sposób uniemożliwiający prowadzenie 
Konkursu, siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie Konkursu. 

4. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowa treść Regulaminu 
zostaną ̨ zamieszczone na stronie https://lp.nn.pl/konkurs w taki sposób, że każdy 
Uczestnik będzie miał do niego dostęp z odpowiednim wyprzedzeniem, 
umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i 
ewentualną  rezygnację  z udziału w Konkursie w zakresie zgłoszonej  Odpowiedzi. 
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zawierać będzie w szczególności informacje o 
sposobie złożenia oświadczenia o rezygnacji od udziału w Konkursie. W przypadku 
niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu, Uczestnik ma 
prawo zrezygnować z udziału w Konkursie w terminie 7 dni od daty poinformowania 
przez Organizatora o zmianie Regulaminu oraz nowej treści Regulaminu. Brak złożenia 
oświadczenia o rezygnacji  z udziału w Konkursie w terminie wskazanym w 
powiadomieniu o zmianach w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją zmian w 
Regulaminie. 

5. Konkurs stanowi publiczne przyrzeczenie nagrody w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. W  kwestiach  nieuregulowanych   Regulaminem  stosuje  się   przepisy  prawa  
powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej 

https://lp.nn.pl/konkurs
https://lp.nn.pl/konkurs
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przesyłki przewidzianej Regulaminem, decydować ́ będzie data nadania, chyba że 
inaczej zastrzeżono w treści Regulaminu. 

7. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących 
Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.  


