
REGULAMIN KONKURSU 
”JestOH!” 

 
„Regulamin” 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Współorganizatorami konkursu „JestOH!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 
Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowa 28, 02-032 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie pod numerem KRS 0000683774, REGON: 367610910, NIP: 
7010700889 (dalej: „Organizator 1”) oraz GoldenSubmarine Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 18, 61-626 Poznań, wpisana do 
rejestry przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego prowadzonego przez 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000277446, REGON 
300548349, NIP 7822391450 (dalej: „Organizator 2”), dalej łącznie: 
„Organizator”.   

2. Organizator 1 jest podmiotem przydzielającym nagrodę oraz wyłącznie 
zobowiązanym do wydawania nagród Uczestnikom. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul Zamoyskiego 28/30 w Warszawie, kod pocztowy 03-801, zarejestrowaną  
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 00000340664, kapitał zakładowy 141.905.000,00 PLN, regon 
142078650, NIP 5272613819 (dalej: „Fundator”) 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Organizator 2 jako opiekun 
profilu Instagram Fundatora odpowiedzialny jest za bieżącą moderację 
Konkursu, zebranie Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe ich wstępną 
weryfikację, w szczególności pod względem warunków formalnych 
i przekazanie ich do oceny Komisji Konkursowej, udział w wyłonieniu Laureatów 
zgodnie z Regulaminem, kontakt z Laureatami, przekazanie danych do wysyłki 
nagród, przygotowanie ogłoszenia wyników Konkursu, postępowanie 
reklamacyjne w zakresie zadań powierzonych Organizatorowi 2 (za wyjątkiem 
wyłonienia Laureatów).  W pozostałym zakresie nad przebiegiem Konkursu 
czuwa Organizator 1.  

5. Konkurs jest ogłaszany przez publikację informacji na profilu Instagram 
Fundatora, tj. https://www.instagram.com/e.wedel/ (dalej: „Profil Fundatora”) 

6. Informacja o Konkursie zostanie dodatkowo opublikowana  przez wybraną 
przez Organizatora 1 osobę publiczną, tj. Larę Gessler pod adresem 
https://www.instagram.com/lara_gessler/ (dalej: razem „Partnerki Akcji”)  
z oznaczeniem profilu Fundatora  https://www.instagram.com/e.wedel/.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Konkurs przeprowadzany jest 
na stronie Profilu Fundatora wskazanym w punkcie 5 powyżej (dalej: „Strona 
Konkursu”).  

8. Zadanie konkursowe (dalej jako: „Zadanie Konkursowe”) to zadanie, o którym 
mowa w Punkcie III ust.3 Regulaminu. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe 
będą oceniane pod kątem estetyki, oryginalności, unikatowości, atrakcyjności  
i kreatywności w podejściu do tematyki Konkursu. 

9. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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10. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 23 maja 2022 r. od godziny 
10:00 (CET) i kończy się w dniu 6 czerwca 2022 r. o godzinie 23:59 (CET) 
(dalej jako: „Czas trwania Konkursu”). Organizator zobowiązuje się do 
wyłonienia Laureatów w terminie nie późniejszym niż 10.06.2022 r. oraz do 
skontaktowania się z Laureatami w terminie nie późniejszym niż 15.06.2022 r. 
Wysyłka nagród nastąpi po otrzymaniu wszystkich danych i spełnieniu 
wymogów przez Laureatów. 

11. 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. 

12. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym 
zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani 
stowarzyszony z serwisem Facebook lub Instagram dostępnym w sieci 
komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: 
„Facebook”) lub https://www.instagram.com (dalej: „Instagram”) ani z nimi 
związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność 
za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook lub Instagram 
w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora 
1 w zakresie wyłonienia Laureata i uwag dotyczących nagród, zaś do 
Organizatora 2 w zakresie bieżącej moderacji Konkursu, pozyskania  
i przekazania danych Laureata oraz kontaktu z Laureatami, jako podmiotu 
gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt  
E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1 i 2 Kodeksu cywilnego).  

13. „Facebook” i „Instagram” są zastrzeżonymi znakami towarowymi.  
14. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział  

w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi i są przetwarzane 
zgodnie z postanowieniami punktu VI Regulaminu. 

15. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem 
URL:https://wedel.pl/uploads/files/JestOH_regulamin_konkursu.pdf,  
a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o którym 
mowa w punkcie III ust. 3 Regulaminu. 

16. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom 
prawa polskiego.  

17. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora  
1 w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia  
w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek. 

 
II UCZESTNICY KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień 

ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu 
art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 1740 z późn. zm.), która  
w Czasie Trwania Konkursu spełnia łącznie następujące warunki: 

http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://wedel.pl/uploads/files/JestOH_regulamin_konkursu.pdf


a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
lub osobą fizyczną niepełnoletnią w wieku co najmniej 16 lat posiadającą 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

b)  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
b) przestrzega regulaminu Instagram.com,  
c) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagram (dalej: 

„Profil”) – zgodnie z regulaminem portalu Instagram,  
d) zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego treść,  
e) wykonała zgodnie z Regulaminem Zadanie Konkursowe, 

spełni warunki, o których mowa w punkcie III ust. 2 Regulaminu.  
 

Przy czym brak spełnienia któregokolwiek z warunków ww. stanowi podstawę 
do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, zaś w przypadku stwierdzenia 
braku spełnienia warunków po zakończeniu Konkursu i przyznaniu nagrody – do 
dochodzenia przez Organizatora zwrotu nagrody.  
 
Warunkiem udziału w Konkursie  osoby niepełnoletniej w wieku co najmniej 16 
lat  jest przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia pisemnego oświadczenia  
o zgodzie przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie na adres mailowy 
konkurs@wedel.pl – najpóźniej w chwili zgłaszania udziału w Konkursie. Oryginał 
zgody powinien być następnie przysłany na koszt Uczestnika pocztą lub kurierem 
na adres Organizatora 2: ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań Formularz zgody 
przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej stanowi Załącznik nr 1 do 
Regulaminu. Data złożenia oświadczenia o zgodzie przedstawiciela ustawowego 
nie może być późniejsza niż data zgłoszenia udziału w Konkursie. Warunkiem 
koniecznym jest, aby w treści zgody, o której mowa powyżej wskazany został 
przez przedstawiciela ustawowego jego adres e-mail. Organizator Konkursu 
zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności i prawdziwości udzielonej 
zgody, o której mowa powyżej w wybrany przez siebie sposób. Do czasu 
przesłania oświadczenia, o którym mowa powyżej i dokonania jego weryfikacji, 
osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w Konkursie. 
W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji, że zgoda, o której mowa 
powyżej została udzielona z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu bądź 
z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego Organizator 
uprawniony będzie do wykluczenia osoby której zgoda dotyczy. 

 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a) Pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) lub członkowie Zarządu 
Organizatora i Fundatora oraz członkowie rodzin tych osób; 

b) osoby, które w jakikolwiek sposób zostały zaangażowane przez 
Organizatora lub Fundatora w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, 
w tym członkowie Komisji Konkursowej wyłaniającej zwycięzców. 

Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, współmałżonka oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia oraz członkowie ww. osób. 

 
III CZAS I WARUNKI KONKURSU 
 
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23 maja 2022 r. o godzinie 10:00 i kończy się  

w dniu 6 czerwca 2022 r. o godzinie 23:59, przez co rozumie się moment, do 



którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedzi Konkursowe określone  
w ust. 4 poniżej; 

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie: 
a) autorskie i kreatywne wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa 

w ust. 4 poniżej w czasie trwania Konkursu; 
b) zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu przed przystąpieniem do 

Konkursu; 
c) udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi 2 informacji, oświadczeń  

i danych – zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7, 8 poniżej oraz 
postanowieniami punktu IV ust. 6 Regulaminu. 

3. Organizator 2 w dniu 23.05.2022 r. publikuje na Profilu Fundatora zadanie 
konkursowe przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Instagram, 
tzw. post  oraz w ramach wyróżnionych, zapisanych Instagram stories na Profilu 
Fundatora (dalej: „Zadanie Konkursowe”), przy czym treść postu i Instagram 
stories przygotuje Organizator 1. W poście znajdzie się link do Strony Konkursu 
wskazanej w punkcie I ust. 5 Regulaminu. Zadanie Konkursowe będzie polegało 
na łącznie:  

a) zakupie dowolnego loda „E.Wedel OH!” produkowanego przez Fundatora 
oraz zachowanie dowodu zakupu;   

b) udzieleniu Odpowiedzi Konkursowej w sposób wskazany w ust 4 poniżej,  
c) oznaczeniu postu #jestOH;   
d) udostępnieniu Odpowiedzi Konkursowej na Profilu Instagram  

z jednoczesnym oznaczeniem profilu Fundatora;   
4. Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez opublikowanie 

autorskiego zdjęcia lub nagrania z lodem/lodami OH!, które odpowie na zadanie 
„Pokaż, dlaczego jest OH!” (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”), oznaczeniu 
Odpowiedzi Konkursowej hashtag #jestOH! oraz wskazaniu profilu Fundatora, tj: 
https://www.instagram.com/e.wedel/ .  

5. Uczestnik może opublikować nieograniczoną liczbę autorskich Odpowiedzi 
Konkursowych na Zadanie Konkursowe z zastrzeżeniem, że jeden Laureat może 
otrzymać nagrodę za tylko jedną Odpowiedź Konkursową. W przypadku 
opublikowania kilku Odpowiedzi Konkursowych przez jednego Uczestnika 
Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą, tj. najwcześniej 
opublikowaną, Odpowiedź Konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika pod 
Zadaniem Konkursowym 

6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zatrzymania posiadanego oryginału 
paragonu przez Czas trwania Konkursu. oraz w przypadku wniesienia reklamacji 
– przez czas jej rozpoznania. Organizator zastrzega sobie możliwość żądania 
okazania paragonu na etapie wyłaniania Zwycięzcy lub wydawania Nagród. Brak 
przekazania oryginału paragonu pomimo wezwania Organizatora, może być 
podstawą do wykluczenia z udziału w Konkursie. 

7. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem 
Uczestnika, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
przesłanej Odpowiedzi Konkursowej, która jest przejawem jego własnej 
indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i która jest wolna od wad 
fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz prawo do 
utrwalenia i rozprzestrzenienia wizerunku osób utrwalonych w Odpowiedzi 
Konkursowej. Organizator 2 jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie 
treści zgłaszanych przez Uczestników, z uwzględnieniem kryterium autorstwa.  
W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego postanowienia, Organizator 2  jest  
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uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na 
każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje 
również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo 
złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. W przypadku, w którym Odpowiedź 
Konkursowa jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.; dalej: Prawo 
autorskie) Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie wyłącznej licencji z prawem do udzielenia sublicencji (dalej: 
„Licencja”) do korzystania z Odpowiedzi Konkursowej i wszystkich jej  
elementów składowych, w zamian za udział w Konkursie, a także udziela zgody 
na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Odpowiedzi 
Konkursowej:  
(i) bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci 

Internet;  
(ii) bez ograniczeń czasowych;  
(iii) z chwilą zgłoszenia projektu do Konkursu;  
(iv) bezwarunkowo;  
(v) na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby 

realizacji Konkursu:  

• utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek 
systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika 
audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym 
i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

• zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek 
systemie i na jakimkolwiek nośniku),  

• wprowadzania do obrotu,  

• wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych  
i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej,  

• publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 
udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych),  

• publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,  

• wielokrotnych przekazów on-line w sieci internetowej, zarówno 
symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów 
telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, 
na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez 
niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming,  
z zastosowaniem odbiorników różnego typu,  

• wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy 
posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio  
i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji 
programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji, 

• wykorzystywanie w działaniach marketingowych w tym do reklamy 
produktów i usług Fundatora, 



• wykorzystywanie do tworzenia utworów zależnych, a następnie 
korzystania z tak powstałych utworów w sposób wskazany w ppkt. i)-
v) powyżej bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych 
egzemplarzy, oraz jest równoznaczne ze zobowiązaniem się 
Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do 
wysłanej Odpowiedzi Konkursowej względem Organizatora lub 
Fundatora, w szczególności z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 
tej Odpowiedzi Konkursowej w sposób anonimowy, tj. bez podawania 
imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.  

8. Z chwilą przesłania Odpowiedzi Konkursowej udziela Organizatorowi Konkursu 
oraz Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie – na polach eksploatacji 
wskazanych w ppkt v) powyżej – zależnych praw autorskich do opracowań 
Odpowiedzi Konkursowej, w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, dokonanych przez Organizatora Konkursu oraz 
Fundatora lub na jego zlecenie, zezwala na dowolne modyfikowanie przesłanej 
Odpowiedzi Konkursowej, także jeśli nie stanowi stworzenia opracowania,  
a także udziela Organizatorowi Konkursu oraz Fundatorowi prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do przesłanej Odpowiedzi Konkursowej 
osobom trzecim. 

9. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża również zgodę na 
udostępnienie tej Odpowiedzi Konkursowej na Stronie Konkursu, bez 
dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez 
Organizatora lub Fundatora używanego przez siebie na Profilu zdjęcia wraz  
z imieniem i nazwiskiem w formie postu w celu ogłoszenia Laureatów. 
Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.  
Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek 
utrwalony w ramach zdjęcia profilowego oraz Odpowiedzi Konkursowej został 
opublikowany i wykorzystany przez Organizatora i/lub Fundatora w celach 
związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do jego opublikowania na jego 
Profilu Fundatora na portalu społecznościowym Instagram i innych mediach 
społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych materiałach 
promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności 
Organizatora i/lub Fundatora (np. prezentacje). 
Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora 
do rozpowszechniania wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych 
oraz została udzielona dobrowolnie i nieodpłatnie. 
Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie przez upoważnionego zgodnie  
z niniejszym Regulaminem, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, 
zmian i modyfikacji Odpowiedzi Konkursowej, niezbędnych 
do rozpowszechniania wizerunku, a polegających na jego obróbce graficznej 
(retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na 
wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że 
te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje 
dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają 
odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika, przy czym upoważniony zgodnie  
z niniejszym Regulaminem, zastrzega, że wizerunek nie będzie użyty w formie 
lub publikacji obraźliwej lub naruszającej w inny sposób dóbr osobistych osoby 
przedstawionej. 
W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Uczestnika 
Wizerunku, Organizator może w zakresie i na warunkach określonych  



w Regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub 
rozpowszechnianie wizerunku osób uwidocznionych w Odpowiedzi Konkursowej. 
Odpowiedzi Konkursowe wysłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone 
w Internecie lub wykorzystane w katalogach Fundatora lub innych podmiotów 
współpracujących z Fundatorem bez podawania nazwiska autora, na co 
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, poprzez opublikowanie Odpowiedzi 
Konkursowej na Zadanie Konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

10.  Publikując Odpowiedź Konkursową zawierającą wizerunek osób trzecich 
Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę tej osoby na utrwalenie, 
opublikowanie i wykorzystywanie wizerunku tej osoby w zakresie wskazanym  
w punkcie 8 powyżej.  Na każde wezwanie Organizatora 1, Organizatora 2 lub 
Fundatora Uczestnik przedłoży na piśmie dowód posiadania zgody na utrwalanie 
i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej utrwalonego w Odpowiedzi 
Konkursowej. W przypadku braku przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
taką zgodę, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, zaś w przypadku, 
gdy Uczestnik zostanie poproszony o przedłożenie takiej zgody po otrzymaniu 
tytułu Laureata, brak jej przedłożenia jest równoznaczny z utratą prawa do 
przyznanej nagrody. Uczestnik odpowiada w stosunku do Organizatora  
i Fundatora za wszelkie szkody wyrządzone utrwaleniem wizerunku osoby 
trzeciej bez uzyskania odpowiedniej zgody.  

11. Dostarczanie przez Uczestnika Odpowiedzi Konkursowej zawierającej treści 
o charakterze bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym ect. jest zakazane.  

12. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia lub 
nieuwzględnienia Odpowiedzi Konkursowych, które:  

a) nie są zgodne z Regulaminem lub przepisami prawa,  
b) naruszają postanowienia regulaminu serwisu Instagram,  
c) zawierają treści naruszające dobre obyczaje, niemoralne, wulgarne lub 

powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające przepisy prawa lub 
dobre obyczaje (w szczególności: zawierają treści pornograficzne, 
rasistowskie lub propagujące przemoc),  

d) obrażałyby uczucia religijne, zawierałyby treści polityczne, propagandowe 
lub przedstawiające używki (alkohol, wyroby tytoniowe, środki odurzające 
bądź inne podobne);  

e) zawierają treści naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, 
prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub 
zobowiązań o zachowaniu poufności, dobra osobiste, wizerunek osób 
trzecich,  

f) zawierające logotypy lub reklamy produktów innych niż produkty Fundatora, 
g) naruszają prawa lub dobre imię LOTTE Wedel sp. z o.o. lub innych osób. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi 
Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie 
z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Instagram) oraz do 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie: 

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości 
o jej bezprawnym charakterze; 

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości 
bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści 
rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub 
nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w 
wizerunek Fundatora lub Organizatora lub innych podmiotów z nimi 



związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub 
normami współżycia społecznego; 

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

d) w razie otrzymania zawiadomienia, że Odpowiedź Konkursowa nie spełnia 
warunków określonych w ust. 6 powyżej; 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz 
regulaminami Instagram, w szczególności Uczestników, którzy: 

a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego 
niezgodnie z zasadami Instagram; 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich; 
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia 

weryfikacji wieku; 
d) nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w 

Regulaminie. 
15. Organizator 2 w sytuacjach, o których mowa w ustępach 9-11 powyżej, 

niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo 
uniemożliwieniu dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi 
funkcjonalnościami udostępnionymi przez Instagram) do Uczestnika za pomocą 
wiadomości prywatnej na profilu Instagram wraz ze stosownym uzasadnieniem. 

16. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw 
majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną Odpowiedzią 
Konkursową na Zadanie Konkursowe. W przypadku zgłoszenia przez 
jakąkolwiek osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w związku z wykorzystaniem 
Odpowiedzi Konkursowej na Zadanie Konkursowe, Uczestnik zobowiązuje się 
zwolnić Organizatora lub Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, 
w tym zwrócić Organizatorowi lub Fundatorowi wszelkie poniesione koszty. 

 
IV NAGRODY i LAUREACI 
1. Laureatami Konkursu jest łącznie 40 Uczestników, którzy nadesłali najciekawsze 

zdaniem Komisji Konkursowej Odpowiedzi Konkursową na Zadanie Konkursowe, 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, (każdy z osobna zwany jest dalej 
„Laureatem”). 

2. Wyłonienie Laureata dokonuje trzyosobowa Komisja Konkursowa, złożona  
z osób wybranych przez Organizatora 1, która dokona oceny Odpowiedzi 
Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami punktu III 
Regulaminu pod względem estetyki, oryginalności, unikatowości, atrakcyjności  
i kreatywności w podejściu do tematyki Konkursu. 

3. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie 40 (słownie: czterdziestu) Laureatów, 
przy czym przyznane zostaną:  
- 10 nagród głównych w postaci 5 voucherów na customizowaną kurtkę do 
zrealizowania u Jackoba Buczyńskiego o wartości 1200 (słownie: tysiąc 
dwieście) złotych brutto każdy oraz 5 voucherów na customizowane sneakersy 
do zrealizowania w Sneaker Boyz o wartości 1200 (słownie: tysiąc dwieście) 
złotych brutto każdy. 
- 30 nagród dodatkowych w postaci koszulek z haftem marki Raven o wartości 
100 (słownie: sto) złotych brutto każda. 
Dalej łącznie „Nagrody”, a indywidualnie „Nagroda”.  



4. Ogłoszenie Laureatów i Nagród głównych nastąpi przez dodanie na Instagramie 
na Profilu Fundatora wyróżnionych instastories ze zwycięskimi Odpowiedziami 
Konkursowymi oraz przesłanie prywatnej widomości do Laureata, zaś Nagród 
dodatkowych poprzez przesłanie przez Organizatora 2 prywatnej wiadomości do 
Laureata. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w terminie do 10 czerwca 2022 r.  

5. Nagroda w postaci vouchera zostanie przesłana do Laureata w drodze 
wiadomości e-mail na podany adres mailowy, zaś nagroda dodatkowa przesyłką 
rejestrowaną. 

6. Organizator 2 skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną 
wysłaną przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość”. Laureat jest zobowiązany do 
skontaktowania się z Organizatorem 2, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 
informacji o wygranej, w celu podania danych osobowych niezbędnych do 
identyfikacji i do odbioru nagród tj.: 
a) imię i nazwisko, 
b) pseudonimu – jeśli używa takiego w serwisie Instagram, 
c) adres zamieszkania, 
d) adres e-mail Uczestnika  
e)  daty urodzenia – w celu potwierdzenia pełnoletniości, 
Organizator nr 2 w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne 
informacje dotyczące wysyłki Nagrody. 

7. Przesłanie przez Laureata danych osobowych i oświadczeń, o których mowa  
w ust. 6 powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody, 
zgodnie z ust. 8 poniżej. Niepodanie danych (w całości lub części) lub podanie 
nieprawdziwych danych, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości 
prywatnej  w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości od Organizatora 
2 skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody. 

8. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 20 dni roboczych po spełnieniu przez 
Laureata warunków określonych w ust. 6 powyżej na adres pocztowy wskazany 
przez Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne 
podanie przez Laureata Jego danych, uniemożliwiających dostarczenie nagrody. 

9. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani na inną 
Nagrodę. 

10. Laureat nie może się zrzec Nagrody na rzecz osoby trzeciej.  
11. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się 
jakichkolwiek roszczeń do nagrody, zaś Organizator nie jest zobowiązany do 
przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi.  

12. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych łączna wartość Nagrody przekazanej 
Laureatowi podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator 1 jako płatnik 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczy, pobierze  
i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek 
dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej zostanie 
dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, 
liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości 
nagrody rzeczowej i pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości 
nagrody rzeczowej). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie 
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku 



należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest 
zobowiązany przekazać Organizatorom 1 i 2 wszelkie dane, niezbędne do 
wypełnienia obowiązków płatnika. 

 
VI DANE OSOBOWE 

1. Organizatorzy są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych  
w ramach Konkursu na zasadach określonych w zawartej umowie  
o współadministrowanie danymi osobowymi.  

2. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane są następujące dane 
osobowe: 

a) imię, nazwisko, pseudonim Uczestnika i inne dane udostępnione przez 

Uczestnika w tym wizerunek - w przypadku Uczestników; 

b) imię, nazwisko, pseudonim, adres email, adres zamieszkania oraz data 

urodzenia w celu potwierdzenia pełnoletności - w przypadku Laureatów 

Konkursu; 

c) imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz inne dane 

udostępnione przez zgłaszającego reklamację - w przypadku zgłoszeń 

reklamacyjnych; 

d) wizerunek osób trzecich – w przypadku przesłania Odpowiedzi Konkursowej, 

na którym widnieje wizerunek osoby trzeciej.  

3. Treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych Uczestników zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej 
reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni 
od ogłoszenia jego wyników zgodnie z punktem IV ust. 4 Regulaminu. 
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do: siedziby 
Organizatora 1 na adres: ul. Filtrowa 28, 02-032 Warszawa, lub Organizatora 
2 na adres: ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań w każdym przypadku  
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Jest OH!”. Podmiotem uprawnionym do 
rozpoznania reklamacji jest Organizator 1 i 2 każdy w zakresie powierzonych 
mu obowiązków zgodnie z pkt I ust. 4 Regulaminu. Uczestnik uprawniony jest 
do wniesienia reklamacji do każdego Organizatora. Organizator zastrzega 
prawo przekazania zgłoszenia Organizatorowi 1 lub 2 zgodnie z zakresem ich 
działania.  

3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą 
rozpatrywane. 

4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko 
reklamującego, adres do korespondencji, adres e-mail, przyczynę reklamacji 
oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący). 

5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za 
pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na 
adres określony w ust. 4 powyżej. 



6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez 
reklamującego Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do 
reklamacji. 

 
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora 1 
oraz na stronie 
https://wedel.pl/uploads/files/JestOH_regulamin_konkursu.pdf.   

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym 
także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne 
osoby. 

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych 
danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie 
przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia 
Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę 
prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań 
przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień 
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi  
o zmianie Regulaminu z jednodniowym (1) wyprzedzeniem zamieszczając 
stosowną informację w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: 
https://wedel.pl/uploads/files/JestOH_regulamin_konkursu.pdf. Zmiana 
Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa  
w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez 
Uczestnika przed zmianą Regulaminu.  

  

https://wedel.pl/uploads/files/JestOH_regulamin_konkursu.pdf
https://wedel.pl/uploads/files/JestOH_regulamin_konkursu.pdf


Załącznik nr 1  
Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie ”JestOH!” oraz na 

przetwarzanie danych osobowych 

 

Będąc przedstawicielem ustawowym następującej osoby małoletniej (dalej zwanej 

"Uczestnikiem"):   

imię i nazwisko osoby małoletniej: ________________________________________  

 oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu ”JestOH!” 

współorganizowanym przez Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Filtrowa 28, 02-032 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000683774, 

REGON: 367610910, NIP: 7010700889 oraz GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K  

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szelągowskiej 18, 61-626 Poznań, wpisana do rejestry 

przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego prowadzonego przez Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000277446, REGON 300548349,  

NIP 7822391450. 

 oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, na warunkach 

wskazanych w Regulaminie tego Konkursu,  

 oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie przez Uczestnika czynności 

przewidzianych w Regulaminie Konkursu, 

 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez współadministratorów  

tj.: Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowa 28, 02-032 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000683774, REGON: 367610910,  

NIP: 7010700889 oraz GoldenSubmarine Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy  

ul. Szelągowskiej 18, 61-626 Poznań, wpisana do rejestry przedsiębiorców Krajowego 

Rejestry Sądowego prowadzonego przez Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod numerem 

KRS 0000277446, REGON 300548349, NIP 7822391450 danych osobowych 

Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail oraz wizerunku 

Uczestnika a także moich danych osobowych jako przedstawiciela ustawowego 

Uczestnika, przekazanych przeze mnie w niniejszej zgodzie, tj. imienia, nazwiska, 

adresu e-mail w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (w tym 

w przypadku uzyskania Nagrody Głównej – również w celu udziału w imprezie), a także 

w celu rozpoznania ewentualnych reklamacji, zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. Wyrażam także zgodę na przekazanie adresu e-mail 

podanego w formularzu zgłoszenia Uczestnika konkursu firmie współpracującej  

z Organizatorem Konkursu, w celu przeprowadzenia badania satysfakcji Jednocześnie 

wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści danych 

oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 



 oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w celu 

związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, oraz sporządzeniem relacji  

z jego trwania (w tym w przypadku uzyskania Nagrody Głównej – również w celu 

organizacji, przeprowadzenia i udziału w imprezie i wykonania fotorelacji z jej 

przebiegu).  

Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika 

w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną 

kampanią i obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnianie na stronie internetowej 

oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych firmy. 

 

miejsce, data: ________________________________________  

imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: ______________________________  

stosunek do osoby małoletniej: rodzic / opiekun (niepotrzebne skreślić) 

Adres e-mail przedstawiciela ustawowego: ________________________________ 

Numer telefonu: ______________________________________  

 

 

________________________________________  

(podpis przedstawiciela ustawowego) 



Załącznik nr 2 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Szanując Pana/Pani prywatność oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - 
dalej RODO, informujemy, iż: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w ramach udziału 

w Konkursie jest GoldenSubmarine Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Szelągowskiej 18, 61-626 Poznań, wpisana do rejestry przedsiębiorców 
Krajowego Rejestry Sądowego prowadzonego przez Poznań – Nowe Miasto  
i Wilda pod numerem KRS 0000277446, REGON 300548349, NIP 7822391450 
oraz Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowa 28, 02-032 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod 
numerem KRS 0000683774, REGON: 367610910, NIP: 7010700889 zwani dalej 
łącznie lub osobno "Administratorem". Może Pan/Pani skontaktować się  
z Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie 
Konkursu „Jest OH!”, pisząc na adres: iod@goldensubmarine.com. lub 
konkurs.jestoh@przestrzen.com 

2.    W ramach Konkursu dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach: 
1) przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. zebrania odpowiedzi na Zadanie 

Konkursowe, wyłonienia Laureatów, prowadzenia komunikacji w ramach 
Konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania 
reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Uczestnika 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w drodze jednoznacznej, 
potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do Konkursu. 
W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród Konkursowych (w przypadku 
danych Zwycięzców) lub do czasu wycofania zgody. 

2) rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia  
i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą 
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów 
gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, 
dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia 
mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu.  

3) wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na 
administratorze danych w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych 
(dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest 
wypełnienie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 
stycznia 2018 r. o rachunkowości). W tym celu, dane będą przetwarzane 
przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku 
obrotowym, którego dane dotyczą. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:iod@goldensubmarine.com
mailto:konkurs.jestoh@przestrzen.com


3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość 
uzyskania Nagrody.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom 
administratorów danych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe m.in. 
dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom usług prawnych i doradczych, 
uprawnionym organom państwa, innym administratorom danych oraz pomiędzy 
Organizatorami a Fundatorem. 

5. Uczestnik ma prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, w tym 
uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji przez administratora jego 
prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo cofnięcia 
udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 

6. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z danym 
Administratorem danych, za pośrednictwem wyznaczonego przez niego 
inspektora ochrony danych. 

7. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu 
danych w ramach serwisu Instagram. Więcej informacji dotyczących 
przetwarzania danych osobowych w celu obsługi serwisu Instagram przez przez 
Meta Platforms Ireland Limited można znaleźć na stronie internetowej: 
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na niego wpływa. 

 


