REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Kobiety z pasją”
1. Postanowienia ogólne
a) Nazwa Konkursu - Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Kobiety z pasją”.
b) Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.
c) Zleceniodawca Konkursu - „Sky Tower" S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Powstańców Śląskich 95, 53-333 Wrocław, KRS: 0000424793.
d) Miejsce Konkursu – Konkurs odbędzie się w Galerii Handlowej Sky Tower
we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław. Dokładne miejsce w Galerii
Handlowej to: poziom zero w pobliżu supermarketu Piotr i Paweł.
e) Okres Konkursu – Konkurs odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r., w godzinach 12.00 20.00.
2. Uczestniczki Konkursu
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne – kobiety posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej;
3. Zasady Konkursu
a) W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 4
Regulaminu, każda Uczestniczka Konkursu powinna:
I.
zapoznać się z niniejszym Regulaminem, potwierdzić na tablecie tę okoliczność;
II.
w celu wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest podanie swoich danych
osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego – dane
obligatoryjne,
III.
Opcjonalnie – Uczestniczka może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (numer telefonu, adres mailowy) przez Zleceniodawcę Konkursu – w
celach marketingowych.
b) Uczestniczka, która chce wziąć udział w zadaniu konkursowym po zapoznaniu się
z Regulaminem i podaniu danych osobowych podchodzi do artysty na stanowisko
konkursowe i opowiada o swojej pasji. Artysta rysuje wizualizacje pasji na płycie kredowej
(indywidualny rysunek do każdej uczestniczki). Uczestniczka układa się na płycie na leżąco
do namalowanej scenerii. Fotograf wykonuje zdjęcie. Zdjęcie jest na miejscu wywoływane
z logo centrum i przekazane Uczestniczce. Każda Uczestniczka może wziąć udział
w Konkursie tylko jeden raz.
c) Uczestniczki Konkursu, które wyrażą zgodę na upublicznienie nieodpłatnie swojego
wizerunku, a także zdjęcia oraz podadzą dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska,
telefonu oraz adresu mailowego – otrzymają prawo do ubiegania się o Nagrodę
Konkursową. Podanie w/w danych osobowych oraz wyrażenie zgody na nieodpłatną
publikację swojego wizerunku oraz swojego zdjęcia jest niezbędne do ubiegania się przez
Uczestnika Konkursu o Nagrodę Konkursową.
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d) Spośród wszystkich Uczestniczek Konkursu powołane przez Organizatora Jury w
składzie przedstawiciel Organizatora i przedstawiciel Zleceniodawcy wyłoni w dniu 05.03.
2019 roku 10 Uczestniczek Konkursu, których zdjęcia były najciekawsze. Organizator do
15.03 poinformuje 10 wybranych Uczestniczek wiadomością sms o miejscu i czasie
odbioru nagrody. Wyłonione 10 zdjęć zostanie wystawione w Centrum Handlowym w
dniach 18-24.03.2019 roku w godzinach otwarcia centrum. Uczestniczki, których zdjęcia
zostaną wybrane otrzymają Nagrody, o których mowa w pkt 4 Regulaminu. Po
zakończeniu wystawy Uczestniczka może otrzymać wystawione zdjęcie z jej wizerunkiem.
Zdjęcia można odebrać w dniach 25-31.03 u Ochrony w Sky Tower. Jeżeli Uczestniczka
nie chce otrzymać zdjęcia, wówczas zostaną one zniszczone.
e) Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
4. Nagrody Konkursowe
1. 10 Uczestniczkom, których zdjęcia zostały wybrane przez Jury przysługuje Nagroda w
postaci kalendarz - planner - o wartości 50 złotych brutto.
2. Do każdej z Nagród wskazanych powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim
zdaniu zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego
tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy (Uczestnika
Konkursu, który otrzymał nagrodę), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych. W tym zakresie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na pobranie tej kwoty
pieniężnej z nagrody przez w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.
Podmiotem zapewniającym i wydającym nagrody jest Organizator.
3. Każda z wybranych 10 Uczestniczek Konkursu ma prawo do otrzymania wyłącznie jednej
Nagrody Konkursowej.
4. Uczestniczki zostaną powiadomione o możliwości odbioru Nagrody za pośrednictwem
wiadomości sms wysłanej na podany przez Uczestniczkę numer telefonu.
5. Przed odbiorem Nagrody Uczestniczka Konkursu winna okazać swój ważny dowód
tożsamości – celem zweryfikowania, czy osoba odbierająca Nagrodę jest do tego
uprawniona.
6. Nagrody Główne można odebrać od dnia 18.03 do 1.04, w dni poniedziałek – piątek w
godzinach 8.00 – 18.00 w recepcji budynku biurowca Arkad Wrocławskich (wejście boczne,
od ul. Swobodnej, obok Getin Banku).
7. Za wszelkie prawa związane z publikacją wizerunku, jak i związane z prawami autorskimi
do wykonanej wizualizacji zdjęcia Uczestniczka Konkursu nie otrzymuje wynagrodzenia,
nieodpłatnie przenosi prawa autorskie na Organizatora Konkursu najpóźniej z chwilą
otrzymania zdjęcia oraz wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wykonanych zdjęć z Jego
wizerunkiem oraz z jego wizualizacją przez Organizator Konkursu oraz Centrum ,
Handlowe dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z
działalnością gospodarczą uprawnionego, w tym związanych z realizacją niniejszego
Konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie oraz
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane
materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz
w Internecie, w tym na portalach społecznościowych. Wizerunek Uczestniczek może być
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8.
9.
10.
11.
12.

użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Niestawienie się przez Uczestniczkę Konkursu, której przysługuje Nagroda w terminie
18.03 do 1.04 w dni poniedziałek-piątek oznacza rezygnację z Nagrody.
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
zamiast Nagrody.
Nagrody Konkursowe wydawane są na podstawie podpisanego protokołu przekazania
Nagrody Konkursowej.
Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do
żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby.
Nagrody Konkursowe, nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne
Nagrody rzeczowe.

5. Zasady postępowania reklamacyjnego
a) Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie
bezpośrednio do Organizatora Konkursu na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu
w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu
reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze
Organizatora.
b) Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego
składającego reklamację,
• powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
c) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 5 lit b) Regulaminu;
d) Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Zawiadomienie o wyniku reklamacji
zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany
w reklamacji. O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez
Organizatora (data stempla pocztowego);
e) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego
nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
6. Postanowienia końcowe
a) Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestniczce Konkursu
w stosunku, do której powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań
sprzecznych z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
stwierdzającego dokonanie naruszeń;
b) Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Trwania Konkursu
w Centrum Handlowym na Stanowisku Konkursowym;
c) Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie;
d) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z
uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie
przewidzieć przy organizacji Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane
tylko na korzyść uczestników. Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób co
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ogłoszenie samego regulaminu.
e) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Klauzula informacyjna Organizatora
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

Administratorem danych osobowych uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu) jest
Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.
Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania
nagród.
Dane mogą być udostępniane właścicielowi i Zarządcy Centrum Handlowego,
podwykonawco oraz innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania
danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze
względu na szczególną sytuację, przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania
od Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał
te dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
Dane osobowe Uczestniczki będą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez
okres przedawnienia roszczeń cywilnych, chyba że Uczestniczka wycofa zgodę na
przetwarzanie danych.
Uczestniczka może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
wysyłając na adres e-mail: daneosobowe@creality.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości należy podać swoje imię i
nazwisko. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji
promocyjnej oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Uczestniczkom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
Dane Uczestniczek nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

8. Klauzula informacyjna Zleceniodawcy Konkursu
a) Administratorem danych osobowych Uczestniczek zbieranych w celach marketingowych
(numer telefonu, adres email) jest Zleceniodawca Konkursu tj. „Sky Tower" S. A. z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-333 Wrocław, KRS: 0000424793.
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b) Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (w tym
w celu przesyłania uczestnikom Konkursu materiałów informacyjnych i handlowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie).
c) Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”).
d) Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom
Właściciela oraz Zarządcy Centrum bądź Organizatora, upoważnionym pracownikom lub
współpracownikom podmiotu zarządzającego Centrum oraz podmiotom udzielającym
wsparcia Właścicielowi lub Zarządcy Centrum lub Organizatorowi na zasadzie zleconych
usług (podwykonawcom).
e) Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane
do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez
nas realizowania działań marketingowych (w zależności od tego, która ze wskazanych
okoliczności wystąpi wcześniej). W celu dochowania obowiązku rozliczalności, dane będą
przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania
danych lub dokumentów.
f) Dane mogą być nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
g) W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Uczestniczek skutków prawnych.
h) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
i) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
j) W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lcc.pl.

5

