Regulamin Konkursu „BEGAGA”
§1
Organizatorzy Konkursu
Organizatorem Konkursu „BEGAGA” jest ETOS Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 178415, NIP 584-030-32-02, o
kapitale
zakładowym
w wysokości 54.055.102 zł (wpłaconym w całości) oraz GAGAMODELS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul.
Wyspiańskiego 26b/138, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 391807, NIP:
7822534837.
§2
Definicje
1. Organizatorzy Konkursu (osobno zwani jako Organizator Konkursu) - ETOS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23 oraz GAGAMODELS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 26b/138.
2. ETOS - ETOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23.
3. GAGAMODELS - GAGAMODELS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 26b/138.
4. Profil Diverse – profil prowadzony przez Spółkę Etos w serwisie internetowym
Instagram pod adresem https://www.instagram.com/diversesystem/.
5. Profil Gagamodels – profil prowadzony przez Spółkę Gagamodels w serwisie
internetowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/gagamodels/ .
6. Sklep Internetowy Diverse – Sklep prowadzony przez ETOS w swoim serwisie
internetowym pod adresem https://diversesystem.com.
7. Sklep Diverse – Sklep stacjonarny marki Diverse prowadzony na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przez ETOS lub osobę trzecią na jej rzecz.
8. Konkurs – konkurs organizowany na podstawie niniejszego regulaminu pod nazwą
„BEGAGA”.
9. Post Konkursowy – informacja o konkursie wraz ze wskazaniem zadania
konkursowego umieszczona przez Organizatorów Konkursu na Profilu Diverse oraz
na Profilu Gagamodels.
10. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu
art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, która ukończyła 18 lat i
posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, ale otrzymała zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w
Konkursie, z zastrzeżeniem §7 ust. 4, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, która jako zarejestrowany użytkownik portalu społecznościowego Instagram
obserwuje profile Instagramowe @gagamodels oraz @diversystem oraz dokonała
zgłoszenia do udziału w konkursie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
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11. Wygrywający – Uczestnik Konkursu, który został wyłoniony przez Komisję
Konkursową jako osoba wygrywająca nagrodę, o której mowa w § 7 ust. 1.
12. Zamówienie – zamówienie złożone poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty
Spółki w Sklepie Internetowym Diverse.
13. Zakup – zakup towaru oferowanego przez Spółkę w Sklepie Diverse.
14. Voucher (Karta podarunkowa) – bon rabatowy o wartości nominalnej wskazanej w
niniejszym regulaminie, wydany na Wygrywającego, oznaczony indywidualnym
kodem, uprawniający Wygrywającego do jego realizacji na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.
15. Współadministratorze Danych Osobowych – ETOS Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23 oraz GAGAMODELS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego
26b/138.
§3
Podstawy prowadzenia Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest przez Spółkę na podstawie niniejszego regulaminu,
z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 i 7 regulaminu.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest:
a. na Profilu Diverse,
b. na Proflu Gagamodels
c. do wglądu w siedzibie Organizatorów.
3. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego
Instagram, jednak nie jest przez ten portal sponsorowany, wspierany ani w żaden
sposób powiązany. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem
powinny być́ kierowane do Organizatorów, a nie do portalu Instagram. Organizatorzy
zobowiązują się̨ solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności
wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram
roszczenie związane z niniejszym Konkursem. Czynności związane z obsługą
techniczną i wyłonieniem Laureatów (Wygrywających) oraz nadzór nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, prowadzą Organizatorzy.

1.
2.

3.
4.

§4
Postanowienia ogólne
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie jednak
za pośrednictwem portalu Instagram (www.instagram.com).
Konkurs trwa od dnia 29.08.2019 r. od godz. 00:00 do dnia 26.09.2019 r. do godz.
23:59. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia w Konkursie wyłącznie w czasie
jego trwania. Procedura związana z wyłonieniem Wygrywających oraz przyznaniem
im nagród zakończy się najpóźniej do dnia 4.10.2019 r.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, o której mowa w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie, zstępni,
wstępni i rodzeństwo.
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5. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu potwierdza zapoznanie się
z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptację.

1.

2.

3.

4.

§5
Zasady Konkursu
Uczestnik Konkursu, aby wziąć w nim udział winien:
a. jako zarejestrowany użytkownik portalu społecznościowego Instagram stać się
obserwującym profile Instagramowe @gagamodels (Profil Gagamodels) oraz
@diversystem (Profil Diverse) oraz
b. zgłosić się do konkursu poprzez zamieszczenie i udostępnienie na publicznym
profilu Uczestnika Konkursu na portalu Instagram (www.instagram.com)
wykonanego przez siebie zdjęcia przedstawiającego Uczestnika Konkursu w
stylizacji z ubrań marki „Diverse” w przymierzalni w jednym ze Sklepów Diverse
oraz oznaczenie na tym zdjęciu Profilu Diverse oraz Profilu Gagamodels oraz
umieszczenie hashtagów: #begagamodel, #gagamodels oraz #diversesystem . Na
zdjęciu musi być widoczna naklejka informująca o Konkursie, która znajduje się
na lustrach w przymierzalniach Sklepów Diverse (dalej jako: „Zdjęcie”).
Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że wykona zadanie
konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 1, a w szczególności Zdjęcie – samodzielnie, o
charakterze indywidualnym oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym
w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do wizerunku oraz dóbr
osobistych.
Zdjęcia wykonane niezgodnie z postanowieniami ust. 1, tj. np. wykonane w ubraniach
innych marek, w innym miejscu, umieszczone na profilu prywatnym, nieodpowiednio
oznaczone lub otagowane, bez widocznej naklejki, nie będą brały udziału w
Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do nieuwzględnienia w
Konkursie zdjęć, które są niezgodne z regulaminem serwisu Instagram, naruszają
prawa, w tym w szczególności prawa autorskie osób trzecich i bezprawnie
wykorzystują wizerunki osób trzecich, a także w inny sposób nie spełniają kryteriów
określonych w Regulaminie.
Zgodnie z przepisem art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, przystępując do Konkursu
Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku wygrania Konkursu jako
Wygrywający z dniem wydania nagrody udzieli zarówno ETOS, jak i Gagamodels
nieograniczonego w czasie, nieodwołalnego i wyłącznego upoważnienia do
korzystania przez każdego z Organizatorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami ze swojej pracy konkursowej, tj. ze zdjęcia na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do publikacji pracy konkursowej
na Profilu Diverse oraz Profilu Gagamodels oraz na profilach Organizatorów w
innych portalach społecznościowych. Upoważnienie do korzystania z utworu, o
którym mowa powyżej obejmuje również zezwolenie na dokonywanie jego dalszych
opracowań. Wygrywającemu nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie. Wygrywający ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia
praw osób trzecich oraz z tytułu wad prawnych utworu, o którym mowa powyżej.
Żaden z Organizatorów nie jest zobowiązany do publikowania utworu
Wygrywającego w jakikolwiek sposób. Ponadto, Uczestnik wyraża zgodę na
3

wykorzystanie wizerunku, w tym utrwalanie i powielanie zgłoszonych w Konkursie
Zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z
obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach
okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych,
na stronach internetowych, portalach społecznościowych etc. Równocześnie
Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania zdjęcia ze swoim wizerunkiem.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe
i otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
6. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w definicji Uczestnika
Konkursu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu,
a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania
nagrody, do niewydawania Uczestnikowi nagrody lub prawo do dochodzenia jej
zwrotu.
7. Organizator nie kontroluje ani nie monitoruje treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie ich sprzeczności z prawem i regulaminem serwisu
społecznościowego Instagram. Organizator zastrzega jednak sobie prawo do usunięcia
i nieuwzględniania w Konkursie zadań́ konkursowych: niezgodnych z regulaminem
serwisu Instagram, niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub
zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, zawierających treści niezgodne z
dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy
prawa; naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź́ dobra
osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

1.

2.

3.

4.

5.

§6
Rozstrzygnięcie Konkursu
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatorów. W skład Komisji Konkursowej wchodzi jeden
przedstawiciel ETOS oraz jeden przedstawiciel GAGAMODELS, tj. osoby wskazane
przez te Spółki. Udział tych osób w Komisji Konkursowej jest honorowy.
Ocena prac konkursowych zostanie dokonana przez Komisję Konkursową według jej
uznania na podstawie następujących kryteriów – oryginalności, kreatywności oraz
walorów artystycznych.
Wyłonienie trzech Wygrywających, których praca konkursowa okazała się najbardziej
kreatywna i ciekawa spośród prac biorących udział w Konkursie nastąpi
w dniu 3.10.2019 r. w siedzibie Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 4.10.2019, na Profilu Diverse oraz
Profilu Gagamodels. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu
wyraża zgodę na opublikowanie jego danych, tj. imienia i nazwiska jako
Wygrywającego.
Ponadto, każdy z Wygrywających zostanie powiadomiony o wygranej wraz z
informacją o zajętym miejscu, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia
zakończeniu konkursu, o którym mowa w §4 ust. 2, za pośrednictwem wiadomości
prywatnej poprzez stronę www.instagram.com. Spółka nie ponosi odpowiedzialności
za niezależne od niej działanie systemu teleinformatycznego, takie jak np.
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umieszczenie przez program pocztowy Wygrywającego wiadomości o wygranej w
folderze „Inne” lub „Spam”.
6. W celu otrzymania nagrody Wygrywający zobowiązany jest w odpowiedzi na
powiadomienie o wygranej, o którym mowa powyżej do podania Spółce w formie
elektronicznej (wiadomości zwrotnej poprzez stronę www.instagram.com)
następujących danych: swojego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania
numeru NIP, daty urodzenia oraz adresu doręczenia nagrody, jeśli jest inny, niż adres
zamieszkania, najpóźniej w terminie 7 dni od daty poinformowania o przyznaniu
nagrody. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia przez Wygrywającego we
wskazanym wyżej terminie nagroda nie zostanie wydana Wygrywającemu i
pozostanie własnością Spółki. Podane przez Wygrywającego wyżej wskazane dane
osobowe będą̨ użyte przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu wysyłki nagrody.
7. W terminie kolejnych 7 dni od otrzymania przez Spółkę informacji, o których mowa w
ust. 6 powyżej, Wygrywającemu zostanie przesłana nagroda, o której mowa w § 7 ust.
1 w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres doręczenia nagrody, o
którym mowa w ust. 6 powyżej.
§7
Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest dla:
a. pierwszego miejsca Voucher o wartości nominalnej 1000 zł brutto (słownie: **
złotych). Do Vouchera przyznana jest część pieniężna nagrody w kwocie 111,00
zł (słownie: sto jedenaście złotych). Łączna wartość nagrody wynosi zatem
1111,00 zł brutto (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych), przy czym część
pieniężna nagrody w kwocie 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej;
b. drugiego miejsca Voucher o wartości nominalnej 500,00 zł brutto (słownie: **
złotych). Do Vouchera przyznana jest część pieniężna nagrody w kwocie 56 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć złotych). Łączna wartość nagrody wynosi zatem
556,00 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych), przy czym część
pieniężna nagrody w kwocie 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej;
c. trzeciego miejsca Voucher o wartości nominalnej 200 zł brutto (słownie: **
złotych). Do Vouchera przyznana jest część pieniężna nagrody w kwocie 22 zł
(słownie: dwadzieścia dwa złotych). Łączna wartość nagrody wynosi zatem
222,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złotych), przy czym część
pieniężna nagrody w kwocie 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złotych) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.
Podatek, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzony bezpośrednio przez Spółkę
na konto właściwego urzędu skarbowego.
Łączna ilość wszystkich nagród w Konkursie wynosi trzy sztuki. Wartość wszystkich
nagród w Konkursie wynosi 1889 zł (słownie: tysiąc osiemset osiemdziesiąt dziewięć
złotych) z czego część zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego.
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2. Każdemu Wygrywającemu, którego praca została wybrana przez Komisję
Konkursową, zgodnie z przyznanym miejscem zostanie przyznany jedna nagroda, o
której mowa w ustępie powyżej.
3. Dodatkowo wybranemu przez przedstawicieli danego Organizatora Uczestnikowi
Konkursu (którym może być również Wygrywający) może zostać zaproponowany
udział w komercyjnej sesji zdjęciowej organizowanej przez ETOS dla marki Diverse
oraz / lub możliwość podpisania umowy modelingu z Gagamodels. O ewentualnym
wyborze wybrany Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony przez danego
Organizatora, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończeniu
Konkursu, o którym mowa w §4 ust. 2, za pośrednictwem wiadomości prywatnej
poprzez stronę www.instagram.com, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania
postanowień §6. Szczegółowe warunki współpracy zostaną przedstawione wybranemu
Uczestnikowi Konkursu bezpośrednio przez danego Organizatora. W przypadku braku
akceptacji przez Uczestnika Konkursu przedstawionych przez danego Organizatora
warunków współpracy Uczestnikowi Konkursu nie przysługują roszczenia o zawarcie
umowy w zakresie współpracy na innych, niż przedstawione warunki. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo niedokonania wyboru w tym zakresie żadnego z Uczestników
Konkursu. Każdy z Organizatorów odpowiada za swoje zobowiązania wobec
Uczestników Konkursu we własnym zakresie.
4. Warunkiem przyznania nagrody osobie nieposiadającej pełnej zdolności do czynności
prawnych jest nadesłanie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na
adres siedziby jednego z Organizatorów pisemnej zgody jej przedstawiciela
ustawowego zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Voucher może być zrealizowany w terminie swojej ważności (podanej na voucherze,
lecz nie krótszej niż miesiąc) wyłącznie w Sklepie Diverse lub Sklepie Internetowym
Diverse. Realizacja Vouchera następuje w momencie dokonania przez Klienta
jednorazowego zakupu w Sklepie Diverse lub poprzez sprzedaż na odległość w
Sklepie Internetowym Diverse i przy złożeniu przez niego jednorazowego
Zamówienia w Sklepie Internetowym Diverse (i tylko w Sklepie Internetowym
Diverse) na łączną kwotę przynajmniej ** zł brutto podania jako formy płatności
indywidualnego Vouchera. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na
pokrycie ceny zamówionych towarów brutto. Koszty transportu zamówionych
towarów ponosi Wygrywający. Przy jednym zamówieniu może być wykorzystany
tylko jeden Voucher.
6. Wygrywający zobowiązany jest poprzez formy płatności dopuszczone w Sklepie
Diverse lub wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego Diverse, kwotę
stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zakupionego towaru (wraz z ewentualnymi
kosztami transportu w przypadku Zamówienia) a wysokością Vouchera.
7. Voucher może zostać wykorzystany tylko w całości i tylko jeden raz. Po upływie
okresu ważności Vouchera Spółka ma prawo odmówić jego realizacji.
8. Voucher lub pozostała część niewykorzystanych środków z Vouchera nie podlegają
wymianie na gotówkę.
9. W przypadku skorzystania z Vouchera, a następnie rezygnacji w jakikolwiek sposób
ze złożonego Zamówienia, Wygrywającemu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w
wysokości wykorzystanego Vouchera, a także prawo do kolejnego wykorzystania tego
samego Vouchera.
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10. Voucher przypisany jest do konkretnego Wygrywającego i może być wykorzystany
tylko przez niego.
11. Po wydaniu Vouchera Wygrywającemu Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jego
utratę lub posłużenie się nim przez osobę trzecią, jeżeli nastąpi to z przyczyn nie
leżących po stronie Spółki.
12. Voucher nie jest kartą płatniczą, instrumentem płatniczym, ani instrumentem
pieniądza elektronicznego.
13. Wygrywający nie jest upoważniony do przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na
jakąkolwiek osobę trzecią. Wygrywającemu nie przysługuje również prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody oraz roszczenie o otrzymanie
ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.
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§8
Reklamacje
Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik Konkursu może składać w czasie
trwania Konkursu oraz w terminie do 37 dni od dnia jego zakończenia.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jego adres do
korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamację można zgłaszać do Działu
Reklamacji każdego z Organizatorów:
a. pocztą na adres siedziby każdego z Organizatorów,
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail ETOS: t.radecki@etos.pl oraz na adres email GAGAMODELS: gaga@gaga.pl .
Reklamacje rozpatrywane będą przez każdego z Organizatorów do którego wpłynęła
dana reklamacja w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu
zostanie powiadomiony listem lub pocztą elektroniczną.
Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§9
Postanowienia końcowe
Udział Uczestnika Konkursu w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych
w niniejszym regulaminie.
Każdy z Organizatorów zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Konkursu
i oświadcza, że zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu
oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Uczestników zgodnie z przepisami
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 (dalej: „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
Współadministratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Konkursu jest Spółka Etos oraz Spółka Gagamodels.
Informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na
regulaminie
przetwarzania
danych
dostępnym
na
stronie:
https://diversesystem.com/pl/sklep/polityka-prywatnosci oraz *polityka prywatności
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Gagamodels*. Dane osobowe będą jednak przetwarzane: za zgodą Uczestnika
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rozstrzygnięcia Konkursu, w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienia ochrony
prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania obowiązków
przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych danych (art. 15 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO), do sprostowania
danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia
przetwarzania danych (art. 18 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach
zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest to
niezbędnym warunkiem do uczestnictwa w Konkursie. Brak podania danych, może
całkowicie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem norm
kolizyjnych (w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych).
7. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
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