REGULAMIN KONKURSU MODOWEGO
BITWA NA STYLE w VIVO! Krosno

1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1.

Organizatorem (zwanym dalej „Organizatorem”) Konkursu jest Katarzyna
Adamczyk prowadząca działalność pod firmą „Agencja 2BE Katarzyna
Adamczyk” adres: 33-100 Tarnów, ul. Spokojna 53, 33-100 Tarnów, NIP: 873
119 72 05

1.2.

Organizator organizuje nabór uczestników do konkursu pod tytułem: ,,Bitwa na
style’’.

1.3.

Nabór uczestników do konkursu będzie prowadzony w terminie od dnia
5 września 2019 roku do dnia 16 września 2019 roku włącznie. Konkurs
składa się z 4 etapów:
a. 5 września – 16 września 2019 – przyjmowanie zgłoszeń konkursowych
b. 17 – 22 września 2019 – głosowanie na Facebooku VIVO! Krosno
c. 23 września 2019 – wybór 4 uczestników, którzy przechodzą do finału
Konkursu
d. 28 września 2019 – 14:00 –19:00 – finał konkursu

2. Zgłoszenie do konkursu
2.1.

Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie,
które ukończyły 16 rok życia, posiadające obywatelstwo polskie. Osoby
niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu
wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.2.

. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie powinien przesłać czytelne zdjęcie lub
skan zgód będących załącznikami nr 2 i nr 3, wraz z jednym zdjęciem w
przygotowanej stylizacji w wybranym sklepie VIVO! Krosno (na zdjęciu powinna się
znajdować osoba, która przygotowała stylizację oraz przesyła zgłoszenie).
Brak wypełnionego załącznika nr 2 i nr 3 lub zgody opiekuna prawnego

(dotyczy osób niepełnoletnich) oznacza dyskwalifikację z konkursu.
2.3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: konkursvivo@gmail.com w
terminie do 16 września 2019 roku do godziny 23:59. Organizator
potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wysyłając wiadomość na adres, z
którego przesłano zgłoszenie.
2.4. Przesłanie bądź przekazanie przedstawicielom Organizatora zgłoszenia w
trybie wskazanym w Regulaminie nie daje osobie zgłaszającej jakiejkolwiek
gwarancji wzięcia udziału w finale.

2.5. Organizator nie zapewnia zgłaszającym się Uczestnikom zwrotu kosztów
podróży, ani zwrotu żadnych innych kosztów związanych ze zgłoszeniem się
do udziału w Konkursie.
3. Głosowanie
3.1. Każde poprawnie zgłoszone zdjęcie wraz z imieniem uczestnika, informacją,
w którym sklepie została przygotowana stylizacja, zostanie umieszczone na
Facebook’owym profilu VIVO! Krosno i zostanie poddane ocenie Internautów.
3.2. Głosowanie rozpoczyna się w momencie opublikowania albumu ze zdjęciami
stylizacji uczestników na Facebook’owym profilu VIVO! Album zostanie
opublikowany 17 września 2019 r. Głosowanie internetowe na najlepszą stylizację
potrwa do 22 września 2019 r. do godziny 24:00. Głosy oddane po tym terminie nie
będą brane pod uwagę.
3.3. Kolejność zdjęć w Albumie konkursowym zostanie nadana przez Organizatora
Konkursu.
3.4. Głosowanie będzie polegać na wciśnięciu reakcji, tj. Lubię to, Super, Ha ha, Wow,
itd., pod wybranym przez siebie zgłoszeniem.
3.5. Wynik głosowania facebook’owego nie będzie wiążący, a jedynie ma zasugerować
Komisji Konkursowej podjęcie decyzji o wyłonieniu zwycięzców. W skład Komisji
Konkursowej wchodzić będzie łącznie 3 przedstawicieli: Organizatora, VIVO! Krosno
oraz stylista Adam Chowański.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zgłoszenia, w razie
możliwego naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Konkursu.
3.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody
w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione
podejrzenie o działaniach sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w szczególności
manipulowanie wynikami Konkursu poprzez gromadzenie nieprawdziwych głosów,
naruszenie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem
chronionych. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną
udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres:
biuro@agencja2be.pl. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości
związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja
Konkursowa. W ramach niniejszej procedury decyzje Komisji są ostateczne.
3.8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie
zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez
uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z
nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie.

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie
tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w
szczególności:
a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w serwisie Facebook;
b. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w serwisie
Facebook;
c. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w
szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w prawa i dobra prawem
chronione osób trzecich;
d. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą
w jego wizerunek;
e. używają zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe;
f. używają grup wsparcia (tzw. „farm lajków”) do pozyskania głosów, kupują głosy,
itp.
4. Zwycięzcy
a.

Do Finału Konkursu, który odbędzie się 28 września 2019 r. w godzinach 14:00
– 19:00 w strefie Restauracyjnej VIVO! Krosno przechodzi 4 uczestników,
którzy zdaniem Komisji najlepiej odpowiadają wymogom Konkursu. Komisja
dokonuje wyboru Uczestników zgodnie z kryteriami opisanymi poniżej. Komisja
jest uprawniona także do wyboru Uczestników, którzy nie zostali
zakwalifikowani do finału konkursu w pierwszej kolejności i znaleźli się na liście
rezerwowej (dalej „Lista rezerwowa”). Uczestnicy zakwalifikowani do Listy
rezerwowej będą mogli brać udział w finale Konkursu w przypadku choroby,
kontuzji lub innego powodu uniemożliwiającego występ któregokolwiek z
Uczestników zakwalifikowanych w pierwszej kolejności do finału Konkursu.

b.

Kryteriami wyboru Uczestników, którymi kieruje się Komisja są: najlepsza,
najciekawsza, najbardziej oryginalnie stworzona stylizacja. Wynik głosowania
facebook’owego może zasugerować Komisji Konkursowej podjęcie decyzji
o wyłonieniu zwycięzców.

c.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na Facebok’owym profilu VIVO! Krosno
najpóźniej 24 września 2019 r.

d.

Przedstawiciele Organizatora skontaktują się z Uczestnikami
zakwalifikowanymi do finału konkursu telefonicznie lub mailowo.

5. Finał konkursu
5.1.

Finał Konkursu odbędzie się 28 września 2019 r. w godzinach 14:00 –19:00 w
strefie restauracyjnej VIVO! Krosno.

5.2.

Finał odbędzie się w 5 odsłonach:
a. I Etap – prezentacja uczestnika we własnej stylizacji,
b. II Etap – przygotowanie stylizacji z kolekcji najemców na temat zadany temat

przez Adama Chowańskiego
c. III Etap – przygotowanie stylizacji z kolekcji najemców na temat zadany przez
Adama Chowańskiego.
d. IV Etap – przygotowanie stylizacji z kolekcji najemców na temat zadany przez
Adama Chowańskiego.
e. V Etap – wybór finalistów, Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

5.3.

Zwycięzcy konkursu otrzymają:
1 miejsce – bony podarunkowe o wartości 1500 zł do wybranych sklepów
VIVO! Krosno
2 miejsce – bony podarunkowe o wartości 1000 zł do wybranych sklepów

VIVO! Krosno
3 miejsce – bony podarunkowe o wartości 500 zł do wybranych sklepów
VIVO! Krosno
4 miejsce – bony podarunkowe o wartości 300 zł do wybranych sklepów VIVO! Krosno
6. Postanowienia reklamacyjne
6.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane pod adres: Agencja 2BE
Katarzyna Adamczyk, ul. Spokojna 53, 33-100 Tarnów, z dopiskiem „Konkurs –
Bitwa na style VIVO! KROSNO”, najpóźniej do 14 października 2019 r. O przyjęciu
reklamacji decyduje stempla pocztowego.
6.2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.3. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Publikacja regulaminu
7.1. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej pod adresem: www.vivo-krosno.pl oraz w notatkach na fanpage

https://www.facebook.com/vivokrosno
8. Ochrona danych osobowych

8.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Agencja 2be Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Spokojna 53, 33-100
Tarnów. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu
„Bitwa na style”. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie VIVO! Krosno, tylko i
wyłącznie w celu organizacji Konkursu i przeprowadzeniem finału konkursu. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
8.2.

Uczestnicy Konkursu mają prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia
zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną
sytuację,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.3.

W zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane na podstawie zgody –
mają oni prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez
wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Organizatora
bądź adres e-mailowy: biuro@agencja2be.pl

8.4. Zdjęcia konkursowe przesłane przez uczestników wraz z dodatkowymi informacjami
oraz materiałami będą emitowane w serwisach społecznościowych Facebook oraz
stronie WWW na czas nieokreślony, zgodnie z Regulaminami tych serwisów,
również po zakończeniu Konkursu.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
9.2. Organizator informuje ponadto, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, administrowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nimi
związany. Organizator informuje, że serwis Facebook nie ponosi wobec Uczestników
żadnej odpowiedzialności w kwestiach związanych z Konkursem; w szczególności
za zasady i przebieg Konkursu oraz przyznanie Nagród odpowiada Organizator.

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE „BITWA NA STYLE”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię
i nazwisko) w Konkursie „Bitwa na style”. Jednocześnie oświadczam, że akceptuję treść
Regulaminu.

............................................................................................
Miejscowość i data

............................................................................................
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

Informujemy, że podanie ww. danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne
dla realizacji wskazanego wyżej celu. Jednocześnie informujemy, że:
1)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka
jest Agencja 2be Katarzyna Adamczyk, ul. Spokojna 53, 33-100 Tarnów, tel.: 793 100 200, email:
biuro@agencja2be.pl
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celu

2)

organizacji Konkursu „Bitwa na style”,
3)

Posiada Pani/Pan prawo do:

•
•
•
•
•

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych własnych oraz swojego dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; zgoda może być cofnięta w każdym czasie
poprzez wysłanie emaila na adres: biuro@agencja2be.plo treści „ Oświadczam, że od dnia ...............
cofam udzieloną Agencji 2be zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka
..................................”.
4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane przez okres
niezbędny dla realizowania konkursu, nie dłużej jednak niż przez 5 lat

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Nazwa konkursu:

KONKURS Bitwa na style VIVO! Krosno

Imię i nazwisko:

…………………………………………………

Numer telefonu:

+48

Adres email:

…………………………………………………

Data urodzenia:

…………………………………………………

Nazwa sklepu w którym została przygotowana stylizacja: ……………………………………..



Akceptuję postanowienia Regulaminu



Jestem pełnoletni/pełnoletnia. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuję
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Agencję 2be, pod adresem: ulica Spokojna
53, 33-100 Tarnów.



Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i upublicznienie mojego wizerunku wraz z
imieniem i nazwiskiem w celach promocyjnych i marketingowych konkursu, w tym do
prezentacji zwycięzcy lub uczestnika konkursu, na stronie internetowej oraz serwisie
społecznościowym Agencji 2be, Facebook VIVO! Krosno, stronie internetowej VIVO! Krosno.

Data i miejsce

Podpis uczestnika

Informujemy, że podanie ww. danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne
dla realizacji wskazanego wyżej celu. Jednocześnie informujemy, że:
1)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz administratorem danych osobowych Pana/Pani
dziecka jest Agencja 2be Katarzyna Adamczyk, ul. Spokojna 53, 33-100 Tarnów, tel.: 793 100 200, email: biuro@agencja2be.pl

2)

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celu
organizacji Konkursu „Bitwa na style”,

3)

•
•
•
•
•

Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych własnych oraz swojego dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; zgoda może być cofnięta w każdym czasie
poprzez wysłanie emaila na adres: biuro@agencja2be.pl o treści „ Oświadczam, że od dnia ...............
cofam udzieloną Agencji 2be zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka
..................................”.
4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane przez okres
niezbędny dla realizowania konkursu, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZGODA NA BEZPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja,….…………………………………..…………, udzielam zezwolenia spółce VIVO! Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000394166, adres do kontaktu: ul. Prosta 70, 00-838
Warszawa (Właściciel centrum handlowego), na bezpłatne utrwalenie i/lub rozpowszechnianie mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka* uwiecznionego na fotografiach/nagraniach audio-video w dniu 28
września 2019 r podczas finału konkursu modowego „Bitwy na style”(Wydarzenie). Pole eksploatacji wizerunku
obejmuje terytorium Polski, od dnia utrwalenia w: prasie, Internecie (w tym na profilu Właściciela centrum
handlowego w mediach społecznościowych i na stronach www centrum handlowego Właściciela, telebimach),
telewizji i na materiałach outdoor/indoor, materiałach POS (w tym w środkach komunikacji miejskiej, na
mobilach) oraz w materiałach będących relacjami z wydarzenia.
Administratorem moich danych w postaci imienia i nazwiska i wizerunku lub odpowiednio imienia i nazwiska oraz wizerunku
dziecka oraz imienia i nazwiska opiekuna prawnego jest Właściciel centrum handlowego. Dane przetwarzane będą przez
okres czasu wskazany powyżej w treści zgody i po tym czasie usunięte. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące
na rzecz Właściciela centrum handlowego usługi marketingowe, w tym w zakresie utrzymania stron internetowych centrum
handlowego, profilu w mediach społecznościowych, a także zajmujące się organizacją wydarzeń (w tym Wydarzenia) w
centrum handlowym, świadczące usługi związane z tworzeniem, produkcją lub rozpowszechnianiem treści reklamowych, jak
również zarządcy centrum handlowego, podmioty grupy IMMOFINANZ współpracujące z Właścicielem centrum handlowego
w ramach Wydarzenia, dziennikarze. Facebook, podobnie jak Youtube, których serwery mogą znajdować się w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej, na których przechowywane może być wizerunek, są stroną Porozumienia w sprawie
Tarczy Prywatności UE-USA przewidującego ochronę danych osobowych na poziomie porównywalnym z ochroną
obowiązującą w Unii Europejskiej rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE)
2016/679

z

dnia

27

kwietnia

https://facebook.com/about/privacy/

2016
oraz

r.

(RODO).

Polityki

ochrony

danych

dostępne

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

są

pod

Wizerunek

adresem:
będzie

rozpowszechniany w zakresie udzielonej zgody przez czas, na który udzielona została Spółce licencja na jej
rozpowszechnianie na stronie/kanale społecznościowym przez twórcę lub do czasu cofnięcia zgody, którą to zgodę (w
odniesieniu do wszystkich przetwarzanych na gruncie niniejszej zgody danych) można cofnąć w każdym czasie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda wyrażona zostaje na
gruncie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO a podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika ani z obowiązków ustawowych
ani z umownych. Administrator nie wykorzystuje wyżej wymienionych danych osobowych na poczet zautomatyzowanego
podejmowania decyzji wobec osoby utrwalanej na zdjęciu lub nagraniu, w tym jej profilowania. Uprawnionemu przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także prawo złożenia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Administratora można kierować za pośrednictwem formularza dostępnego na: https://immofinanz.com/en/gdpr.

_____________________, dnia ________________________ r.
__________________________
czytelny podpis
* niewłaściwe skreślić

5)

