
Regulamin konkursu “Mama z pasją”

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Mama z pasją” organizowanego w terminie i na
warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Konkurs”), jest Euro Mall Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 2 (02-337), zarejestrowanej przez XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000055156, REGON 01739399200000, NIP
5262592932 (dalej: „Organizator”).

2.Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.

3.Regulamin jest wiążący dla:

a.Organizatora;

b.osób biorących udział w Konkursie, spełniających warunki określone w Regulaminie, w
tym w § 2-3 Regulaminu (dalej: „Uczestnicy”);

stanowiąc podstawę organizacji Konkursu.

4.Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach profilu Galerii Sandecja - Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/galeriasandecja
(dalej: „Fanpage”).

5.Regulamin jest dostępny na Fanpage’u Organizatora URL:
https://www.facebook.com/galeriasandecja.

6.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie - na zasadach określonych w Regulaminie - 4
(słownie: czterech) zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”), którzy opublikują
najciekawsze zdjęcie/film/opis na Fanpage’u (dalej: „Zadanie Konkursowe”). Zwycięzca
otrzyma nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Nagroda”).

7.Konkurs jest przeprowadzany w dniach 20.05.2021 (od momentu publikacji Zadania
Konkursowego) do 26.05.2021 (do godz. 23:59).

8.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany
z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.

9.Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny
być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora
serwisu społecznościowego Facebook.



§ 2 [Uczestnicy Konkursu]

1.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

a. są pełnoletnie i mają pełną zdolność do czynności prawnych w chwili rozpoczęcia
Konkursu lub osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie;

b. b. zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. c. zaakceptowały Regulamin;
d. d.udzielą Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na publikowanie

zgłoszeń konkursowych na Fanpage’u, o której mowa w § 8 poniżej.

2.Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające z Organizatorem w stosunku
pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami
organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie rodzin tych osób. Przez
członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3.Przystąpić do Konkursu można w okresie jego trwania, wskazanym w § 1 ust. 8.

§ 3 [Zasady uczestnictwa]

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a.spełnienie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu;

b.posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie społecznościowym Facebook;

c.zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu

d.wykonanie Zadania Konkursowego.

2.Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w trakcie trwania
Konkursu lub po jego zakończeniu, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu
opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub
dobre obyczaje.

§ 4 [Zasady i przebieg Konkursu]

1.Aby stać się Uczestnikiem osoba, z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie.
powinna zamieścić w sposób, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, komentarz
tekstowy, fotograficzny, filmowy spełniający wymogi techniczne portalu Facebook, będący
odpowiedzią na zadanie na Fanpage’u o treści: „Prześlij film lub zdjęcie swojej mamy



podczas realizowania jej pasji i opisz, co w niej kocha. A jeżeli sama jesteś mamą, pokaż,
jak Ty realizujesz swoje pasje lub jak spędzasz swój wolny czas.”

2.Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.

3.Praca/prace konkursowe muszą zostać zamieszczone w komentarzu pod wpisem
ogłaszającym Konkurs.

4.Organizator wyłoni Zwycięzcę na podstawie kryterium kreatywności udzielonych
odpowiedzi na zadanie konkursowe na Fanpage’u. Liczba „polubień” („like”) pod danym
wpisem nie będzie miała znaczenia przy wyłanianiu Zwycięzcy.

5.Zgłaszając pracę konkursową, uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na publikację
wizerunku osób przedstawionych na fotografii.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do niezależnego wyłonienia Zwycięzcy.

7.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage’u Organizatora najpóźniej w dniu
27.05.2021.

§ 5 [Nagrody i zwycięzcy]

1.Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagroda”) są bony podarunkowe o wartości 200 zł do
zrealizowania w wybranych sklepach w Galerii Sandecja.

2.Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez Fanpage w
terminie wskazanym w § 4 ust. 5 powyżej.

3.Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem portalu Facebook, w terminie
2 dni roboczych od opublikowania rozstrzygnięcia i wyłonienia Zwycięzcy i przekaże
unikalny kod, za pomocą którego Zwycięzca będzie mógł zrealizować voucher.

4.Zwycięzca jest zobowiązany odpowiedzieć na wiadomość Organizatora w ciągu 2 dni
roboczych od dnia jej wysłania, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

5.Odbiór Nagrody nastąpi w Biurze Administracji Galerii, otwartym od poniedziałku do
piątku, w godzinach 9:00-17:00, po wcześniejszym przekazaniu indywidualnego kodu,
otrzymanego w wiadomości prywatnej.

6.Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorowi wszystkich
danych niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod
rygorem utraty prawa do Nagrody, z uwzględnieniem postanowień ust. 9 niniejszego
paragrafu.

7.Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.

8.Nagroda powinna zostać zrealizowana przez Zwycięzcę w terminie do 05.06.2021.



9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy
Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku
nieprzekazania przez Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych.

§ 6 [Przetwarzanie danych osobowych]

1.Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorowi stosownie do postanowień
niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

2.Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator, tj.
Euro Mall Polska XV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3.Z Administratorem można kontaktować się w sprawie danych osobowych za pomocą
poczty elektronicznej, adres e-mail: joanna.poparda@cbre.com.

4.Odbiorcami danych uczestników będą podmioty przetwarzające Administratora oraz urząd
skarbowy.

5.Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
niezbędnym w procesie przeprowadzania Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie, co jest przesłanką przetwarzania danych osobowych wyrażoną w art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.

6. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu weryfikacji spełniania przez
Uczestników warunków określonych w Regulaminie oraz wydania Zwycięzcy Nagrody.
Informacje dotyczące Zwycięzcy będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane w
razie potrzeby do właściwego urzędu skarbowego.

7.Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z
ust. 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w konkursie.

8.Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także prawo do
przenoszenia danych.

9.Każdy Uczestnik ma prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10.Złożenie odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa
powyżej, w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z
Konkursu.



11.Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

12.Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

13.Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i
rozliczenia Konkursu, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

14.Ponadto Zwycięzca będzie poproszony o uzupełnienie swoich danych osobowych o te,
które będą niezbędne do realizacji celów podatkowych i w tych celach będą przetwarzane.
Okres przechowywania tych danych będzie uzależniony od długości przedawnienia
zobowiązań podatkowych.

§ 7 [Obowiązek podatkowy]

1.Za spełnienie obowiązku podatkowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

2.Jeżeli z powodu wartości Nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do Nagrody zostanie
dodana nagroda pieniężna w kwocie 11,11% wartości danej Nagrody. Dodana kwota
pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed
wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości
Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i
1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429, 2529, z 2019 r.
poz. 29, 271, 303, 752, 1018. z późn. zm.).

§ 8 [Prawa autorskie]

1.Z chwilą zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego zadania konkursowego, stanowiącego
utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339 z późn. zm.) w zakresie
rozpowszechniania pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnianie pracy konkursowej
w kanałach sieci internetowej.

2.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem
wszelkich utworów, jakie mogą powstać w związku z przesłaniem zadania konkursowego.

3.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku
z niniejszym Konkursem utwory oraz udzielenie licencji o której mowa w ust. 1 nie naruszają
w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr
osobistych osób trzecich i, że jego autorskie prawa majątkowe do tych Utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.



4.Zwycięzca jest zobowiązany przed odebraniem Nagrody do podpisania pisemnego
oświadczenia o posiadaniu wyłącznie przez Zwycięzcę autorskich praw majątkowych i
osobistych do nagrodzonego zadania konkursowego.

§ 9 [Reklamacje]

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni
zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Organizatora: Galeria Sandecja, ul.
Węgierska 170, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Mama z Pasją”
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2.Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki
zawierającej reklamację.

3.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego.

4.Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty
ich doręczenia Organizatorowi.

5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 10 [Odpowiedzialność]

1.Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych
Uczestników w ramach Konkursu.

2.Organizator odpowiada za wydanie Nagrody Zwycięzcom zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Fanpage’a.

4.W trakcie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w
dostępie do Fanpage’a.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

1.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie

2.Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z
Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.




