
REGULAMIN KONKURSU „Dzień Kobiet” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu jest firma Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o. z siedzibą w 

Koszalinie 75-121, ul. Jasna 2A, NIP 669-23-30-394, KRS 0000284703, zwana dalej 
„Organizatorem Konkursu”.  

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora Konkursu na zasadach opisanych w 
niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Partnerem Konkursu jest blog stanikomania.pl, zwany dalej “Partnerem Konkursu” 
4. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego 

„Regulaminu Konkursu”.  
5. Czas trwania Konkursu: 25.02.2021 godz. 08.00 – 05.03.2021 godz. 23:59.  
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22            

Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która: 
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez 
zgłoszenie udziału w Konkursie;  

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
d) wykona Zadanie Konkursowe.  

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w          
§2. ust. 2  Regulaminu. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być właściciele i pracownicy firmy Grupa MODNE 
ZAKUPY Sp. z o.o, pracownicy Partnera Konkursu, członkowie władz tych spółek, 
osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych z w/w jednostkami, osoby 
biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz członkowie rodzin 
wszystkich wyżej wymienionych osób.  

5. Zadaniem konkursowym jest wysłanie do 5 marca 2021r. do godz. 23:59 odpowiedzi na 
pytanie: Jaką ulubioną bieliznę poleciłabyś bliskiej Ci kobiecie? Uzasadnij wybór. 
Odpowiedzi na pytanie Uczestnicy udzielają wysyłając wiadomość przez email na adres 
stanikomania.konkurs@gmail.com, komentarz na facebooku 
https://www.facebook.com/Stanikomania bądź na blogu https://stanikomania.pl/ . Forma 
wypowiedzi jest dowolna. 

6. Przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z oświadczeniem 
Uczestnika o posiadaniu praw autorskich do przesłanej pracy, wyrażeniem zgody na 
bezpłatną publikację przesłanej pracy oraz swoich danych osobowych (imię i nazwisko 
bądź pseudonim) na stronie https://www.facebook.com/Stanikomania i/lub 
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https://stanikomania.pl/ i/lub  http://www.facebook.com/intymnapl  i/lub 
https://www.instagram.com/intymna.pl/. 

7. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatną i nieograniczoną 
w czasie publikację całości bądź części zgłoszenia we wszelkich działaniach 
marketingowych Organizatora Konkursu.  

8. Laureaci Konkursu (łącznie 4 osoby) będą wyłonieni spośród Uczestników Konkursu.  
9. O wynikach Organizator Konkursu informować będzie pod adresem 

https://stanikomania.pl/ oraz https://www.facebook.com/Stanikomania do dnia 
08.03.2021r.  

10. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w Serwisie pod adresem: 
https://stanikomania.pl/ oraz  https://www.facebook.com/Stanikomania. 

11. Każdy Laureat może otrzymać tylko jedną Nagrodę.  
 

§3. NAGRODY 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator Konkursu       
powoła 2 osobową komisję dalej zwaną Komisją. Do zadań Komisji należeć będzie            
czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich         
kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień         
niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną        
Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia          
Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac          
i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich           
atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 4 (słownie:           
czterech) Laureatów.  

3. Nagrodami w Konkursie są 4 e-karty podarunkowe, każda o wartości 250 zł do 
wykorzystania na zakupy w sklepie www.intymna.pl, po jednej Nagrodzie dla jednego 
Laureata, wg. wyboru i decyzji Organizatora Konkursu.  

4. Nagrody są jednakowe.  
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania 

Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z 
zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie.  

6. Nie ma możliwości spieniężenia Nagrody ani zamiany na towar innych marek.  
7. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu.  
8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.  

 
 

§4. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD 

1. W celu przekazania Nagród, z Laureatami Organizator skontaktuje się mailowo bądź pod 
komentarzem pod postem na Facebooku czy na blogu. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z 
Laureatem spowodowany podaniem nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej. W 
takim przypadku Nagroda przechodzi na własność Organizatora Konkursu.  
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3. Laureaci są zobowiązani do podania swojego adresu e-mail w terminie do 15.03.2021 do 
godziny 12:00. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Nagroda przechodzi 
na własność Organizatora Konkursu. Karta elektroniczna zostanie wysyłana na podany 
przez Laureata adres e-mail w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania danych 
potrzebnych do wysyłki. 

4. Organizator Konkursu i Partner Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za 
nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody wynikające z 
błędnego podania przez Laureata adresu e-mail, na który to adres została wysłana przez 
Organizatora Konkursu Nagroda.  

 

§5. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Kontakt z 
Organizatorem Konkursu jest możliwy korespondencyjnie na adres Grupa MODNE ZAKUPY 
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-121, ul. Jasna 2A. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja 
umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie 
rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym 
do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania 
Nagrody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w 
Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego 
zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od 
końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 

6. Organizator Konkursu realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo 
cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody 
wymaga zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz https://www.intymna.pl/help/kontakt.  

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty 
z którymi współpracuje Organizator Konkursu w ramach usług księgowych i podatkowych, 
organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy 
ścigania.  

9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 
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§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, które mogą być wnoszone przez 
jego Uczestników, powinny być składane Organizatorowi Konkursu na piśmie, pod 
adresem wskazanym w §1 ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.  

2. Organizator Konkursu, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy 
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.  

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2021 r.  

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie 
podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez 
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Uczestnika. 

4. Organizator Konkursu jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego 
Regulaminu Konkursu w każdym czasie.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, 
bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny.  

6. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo ogłoszenia Laureata w terminie późniejszym 
niż w przypadającym dniu wyboru Laureata.  

7. Organizator Konkursu i Partner Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność 
odbioru lub realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.  

8. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd w Koszalinie. 


