REGULAMIN KONKURSU

„Zwolnij, by zachwycić się sobą i światem wokół"
ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWNICTWO ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

DEFINICJE
1. „Konkurs” – oznacza konkurs organizowany przez Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą „Zwolnij, by zachwycić się sobą i światem
wokół" w okresie i na warunkach określonych w treści niniejszego regulaminu.
2. „Organizator” – oznacza „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, o kapitale
zakładowym w wysokości 4.844.000 zł.
3. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Konkursu, określający zasady i warunki
przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
4.

„Uczestnik” – oznacza uczestnika Konkursu, który spełni łącznie warunki określone
w pkt 1.2. Regulaminu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs „Zwolnij, by zachwycić się sobą i światem wokół" jest organizowany na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
1.2. Konkurs został ogłoszony w wydaniu 4 magazynu Zwierciadło, który jest w sprzedaży od
5 marca 2020 roku.
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być kobieta, która w chwili przystąpienia do Konkursu:
1.3.1. miała ukończone 18 lat,
1.3.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
1.3.3. jest obywatelem polskim lub zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie
Internetowej.
1.5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z
postanowieniami Regulaminu.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora i
realizatorów Konkursu oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak
również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3. Konkurs będzie trwał w dniach od 05.03.2020 r. do 07.09.2020 r.
2.4. Rozwiązanie Konkursu, w tym zawierające imię oraz miejscowość zamieszkania
laureatów, zostanie ogłoszone na Stronie Internetowej w dniu 11.09.2020 r.
2.5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
Konkursie Uczestnika, który działa wbrew Regulaminowi lub przepisom prawa.
3. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Warsztatach należy w trakcie trwania konkursu wysłać mejlem na
adres: konkurs@zwierciadlo.pl w temacie wpisując hasło Elizabeth Arden, pracę
pisemną odpowiadając na pytanie: „Co dla ciebie oznacza slow life”.
3.2. Ważne są wyłącznie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem maila. Jeden uczestnik
może pozostawić jedno zgłoszenie. Każde ze zgłoszeń bierze udział w Konkursie.
3.3. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza i zapewnia, iż jest autorem (twórcą)
treści odpowiedzi i nie naruszają obowiązujących przepisów prawa ani jakichkolwiek
praw osób trzecich.
3.4. Uczestnik przesyła Organizatorowi swoje dane tj. imię, nazwisko, adres mejlowy oraz
numer telefonu, na potrzeby odbioru nagrody oraz ogłoszenia wyników Konkursu.
3.5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.zwierciadlo.pl

4. ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

4.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyboru laureatów powołana
zostanie Komisja Konkursowa w skład której wejdą: Agata Rucińska, Ewa Pietrzykowska,
Katarzyna Widziszowska. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4.2. Spośród zgłoszeń Komisja Konkursowa w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia
konkursu wybierze najciekawsze, najbardziej oryginalne odpowiedzi spośród wysłanych
mejli. Spośród w/w odpowiedzi Komisja Konkursowa wyłoni 20 laureatek, któremu
otrzymują zaproszenie na spotkanie – warsztat „Zwolnij, by zachwycić się sobą i światem
wokół".
4.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.
4.4. W przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie do dnia 14 września 2020
roku lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu,
a także w przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w niniejszym Konkursie,
przedstawiciel Komisji Konkursowej wybiera następną w kolejności prawidłową
najbardziej kreatywną odpowiedź, aż do wyłonienia kandydata. Procedura ta nie
zmienia zasad ustalania kolejnych zwycięzców Konkursu zgodnie z punktem 2.3.
powyżej.
4.5. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych opisów, które są przejawem
jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby
oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym
i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń
osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że
ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody.
Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu
i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody lub
równowartości pieniężnej otrzymanej nagrody.

5. NAGRODY

5.1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda dla 20 osób.
5.1.1. nagroda – zaproszenie na spotkanie – warsztat „Zwolnij, by zachwycić się sobą i
światem wokół" pod patronatem marki Elizabeth Arden. Spotkanie poprowadzi
Dagmara Gmitrzak, trenerka rozwoju osobistego. Wartość spotkania – 750 zł.
5.2. Nagroda ma charakter rzeczowy i nie można je zamienić na inny produkt ani na
ekwiwalent pieniężny.
5.3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na osoby trzecie,
chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
6. CZAS I MIEJSCE WRSZTATÓW
6.1. Warsztaty odbędą się 19 września 2020 roku.

6.2. Miejsce warsztatów: Regent Warsaw Hotel, Warszawa, ul. Belwederska 23.
6.3. Czas trwania warsztatów od godz. 10:00 do godz. 16:00 z przerwą kawowolunchową.
6.4. Dojazd do Regent Warsaw Hotel na własny koszt uczestnika.

7. WYDAWANIE NAGRÓD ORAZ ROZLICZENIA PODATKOWE
7.1. Odbiór Nagród nastąpi po wyłonieniu przez Komisję Konkursową Laureatów Konkursu.
Nagrody zostaną wydane Laureatom osobiście na spotkaniu w dniu 19.09.2020.
Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej nagrody telefonicznie, e-mailem
7.2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, laureaci Konkursu
zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, o
wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody.
Uiszczenie tej kwoty Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez
Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
Nieopłacenie podatku od nagród w w/w terminie jest równoznaczne z zawieszeniem
prawa do otrzymania nagrody przez laureata.
7.3. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody w w/w terminie, prawo do
otrzymania nagrody wygasa. W takim przypadku Komisja Konkursowa wybierze
kolejnego laureata, któremu przyzna nagrodę.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości nagród, ale nie na mniejszą niż
zadeklarowana w niniejszym Regulaminie.

8.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem
decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestników jest
Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

8.2. Inspektor ochrony danych Wydawnictwa Zwierciadło oraz jego dane kontaktowe.
Wydawnictwo Zwierciadło wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz
skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących
danych kontaktowych:
Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
Adres email:
iodo@grupazwierciadlo.pl

8.3. W jakich celach są przetwarzane dane osobowe? Dane osobowe przetwarzane będą w
celach związanych z uczestnictwem oraz organizacją konkursu, tj.: w celu organizacji
konkursu, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, wręczenia nagród,
ogłoszenia i publikacji wyników, a także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych
– podatkowych i w zakresie księgowości. Dane mogą być także ewentualnie
przetwarzane na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami.
8.4. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe Uczestników
będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z udziału w konkursie oraz przez okres wymagany przez przepisy
podatkowe (w przypadku zwycięzców), nie dłużej jednak niż przez 6 lat od
rozstrzygnięcia konkursu.
8.5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) 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 („RODO”) (jest to
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Dane przetwarzane będą także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony
interes administratora – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – dane są niezbędne do
wywiązania się z obowiązków prawnych – podatkowych i w zakresie księgowości.
8.6. Wymóg podania danych. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli
jednak Uczestnik nie poda swoich danych, nie będzie możliwy jego udział w konkursie.
W odniesieniu do zwycięzców prosić będziemy o podanie dodatkowych danych,
niezbędnych dla celów wręczenia nagród oraz dla celów rozliczeń rachunkowych oraz
podatkowych, tj. np.: identyfikator podatkowy, czy adres do doręczenia nagrody.
8.7. Do jakich odbiorców przekazywane będą dane osobowe? Dane mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora
m.in.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora.
8.8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8.9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnikom przysługują
następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
●

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

●

prawo żądania sprostowania danych

●

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

●

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,

●

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

●

prawo do przeniesienia danych.

8.10. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)? Dane
osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie
będą profilowane i takie przetwarzanie nie będzie wywoływać żadnych skutków
prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na sytuację uczestników.

9. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
9.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9.2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody.
9.4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać należy w formie pisemnej do
Organizatora na adres: „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-676
Warszawa, w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Ewentualne
reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 21 dni od dnia ich wpływu. Reklamacje
związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

