
REGULAMIN KONKURSU „ZdrowiMY” 

 (dalej jako „Konkurs”) 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu jest Whites Sp. z o.o. ul. Grochowska 306/308 , 03‐840 

Warszawa, posiadająca NIP: 113-282-73-23, REGON 142824892, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod 

numerem 0000379076, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w 

Warszawie, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50095, NIP: 5250008471, w 

dalszej części Regulaminu zwany „Zlecającym”. 

3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji zdrowego stylu życia. 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  

6. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu 

i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

7. Regulamin Konkursu jest dostępny w utrwalonej formie  

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany 

ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.  

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może 

być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, będąca nauczycielem w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych, która posiada swój profil w serwisie Facebook, 

polubiła Fanpage Zlecającego znajdujący się pod adresem https://goo.gl/TbQFFs 

(„Fanpage”) oraz otrzyma zaproszenie indywidualne do konkursowej grupy otwartej 

założonej na  Fanpage – dwa wyzwania od Organizatora . 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zlecającego i Organizatora, osoby 

działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej 

osób,  za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w 

związkach partnerskich. 

4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

regulaminu oraz  zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 

Regulaminie. 

 

§ 3 Nadzór nad prawidłowością Konkursu 

https://goo.gl/TbQFFs


 Organizator przed rozpoczęciem Konkursu powoła Komisję Konkursową, w dalszej 

części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele 

Organizatora i Zlecającego. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureata Konkursu. Komisja 

Konkursowa będzie w szczególności odpowiedzialna za:  

a.  Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym 

uczestnikom; 

b. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureata z postanowieniami Regulaminu i 

zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;  

c.  Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagrody przez laureata; 

d.  Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i 

przebiegiem Konkursu. 

 

 

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest otrzymanie dwóch wyzwań od Organizatora w 

formie postów w grupie otwartej oraz realizacja zadania konkursowego. Organizator 

prześle dwa wyzwania do każdego z uczestników. Wyzwania będą dotyczyły: 

a) aktywności fizycznej gdzie zadaniem będzie pokazanie jak dany uczestnik wraz 

ze swoją klasą, rodziną, znajomymi dba o  kondycję fizyczną, 

2.  Aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia jakie nauczyciele chcieliby wprowadzić 

w swoich klasach w nowym roku szkolnym. Konkurs odbywa się w grupie otwartej  

3. Aby podjąć wyzwanie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wyzwania lecz nie 

później niż w okresie trwania Konkursu tj. od 18.06 od godz. 10:00 do 30.06  do 

godz. 23:59 należy wykonać zadanie konkursowe. 

4. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu relacji filmowej lub zdjęciowej na adres 

mailowy Organizatora: marketing@agencjawhites.pl obrazującego jak uczestnik 

wraz ze swoją klasą realizuje wszystkie dwa wyzwania dalej jako „Zgłoszenie” do 

Konkursu. Materiał filmowy może zostać przesłany w dowolnym formacie. 

5. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, 

sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak 

również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. 

6. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela Zlecającemu niewyłącznej, 

nieodpłatnej, 10 letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego materiału 

przez Zlecającego w szczególności poprzez dodanie logo Zlecającego, publikację w 

Internecie, w kanałach social mediowych Zlecającego, wykorzystanie w działaniach 

promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Zlecającego, jak również w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

7. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jedno Zgłoszenie do Konkursu. 

8. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie 

uczestnik Konkursu oświadcza, że Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów 

prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w 

pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu. 

 



 

§ 5. Zasady wyłaniania Laureata. 

1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję tylko spośród uczestników, 

którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu. 

2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu Komisja w w/w okresie 

trwania Konkursu, wybierze jednego laureata, który otrzyma nagrodę  określoną w 

§ 6 ust. 1. Kryterium wyboru stanowi najbardziej oryginalny i ciekawy materiał 

filmowy. 

2. Do dnia 05.07.2018 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu, w tym na Fanpage. 

Laureat Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o 

wygranej na prywatny profil danego laureata na serwisie społecznościowym 

Facebook w terminie do dnia 05.07.2018r.  z prośbą o przesłanie potwierdzenia 

przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, 

pełny  adres zamieszkania,  numer telefonu komórkowego, PESEL, adres właściwego 

urzędu skarbowego w którym rozlicza się laureat na adres e-mail Organizatora: 

marketing@agencjawhites.pl.  

3. Wraz z danymi o których mowa w ust 2 powyżej laureat zobowiązany będzie do 

przesłania na w/w adres e-mail Organizatora oświadczenia o treści: „Niniejszym 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Whites Sp z.o.o w 

zakresie imię, nazwisko, pełny  adres zamieszkania,  numer telefonu komórkowego, 

PESEL, adres właściwego urzędu skarbowego w którym rozlicza się laureat celem 

przesłania mi nagrody w konkursie „ZdrowiMy” 

4. W przypadku nie dostarczenia terminowo wszystkich w/w danych przez laureata oraz 

przedmiotowego oświadczenia  w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, 

osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej 

sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, której Zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi 

stawiane w niniejszym Regulaminie.   

 

§ 6. Nagrody. 

 

1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda w postaci wizyty znanego sportowca, 

który poprowadzi trening dla laureata, o wartości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych). 

Laureat ma prawo zaprosić na trening całą szkołę w której jest nauczycielem. 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody 

ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość 

przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 

3. Nagroda w Konkursie zostanie wydana laureatowi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi tzn. do wartości przekazywanych nagród Organizator doliczy 

nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wydanej nagrody. Nagroda pieniężna 

nie zostanie przekazana laureatowi tylko zostanie przeznaczona na zryczałtowany 

podatek dochodowy i uiszczona przez Organizatora Konkursu na rachunek właściwego 

Urzędu Skarbowego laureata. 

4. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od 

wydawanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
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§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu 

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, 

w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw uczestników Konkursu.  

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz 

z uzasadnieniem do Organizatora na adres: WHITES Sp z.o.o,  

ul. Grochowska 306/308 , 03‐840 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: „ZdrowiMy ". 

Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania Laureata 

bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (słownie: czternastu) 

dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na 

adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WHITES Sp z.o.o, zwana dalej 

„Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie min. imię, nazwisko, pełny  adres zamieszkania,  numer telefonu 

komórkowego, PESEL, adres właściwego urzędu skarbowego w którym rozlicza się 

laureat. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania Konkursu i co do 

zasady nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem Zlecającego. 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizowanie obowiązków 

wynikających z uczestnictwa w Konkursie w tym realizacja prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, a ponadto realizacja obowiązków prawnych Administratora w 

tym poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej przez 

Administratora, 

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizowania postanowień Konkursu i w 

przypadku niepodania danych, żądania ich ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu dla 

dalszego przetwarzania niemożliwe jest realizowanie przedmiotowych zobowiązań. Z 

uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne do czasu wygaśnięcia takich 

obowiązków nie będzie możliwa też realizacja żądań co do ograniczenia przetwarzania 

Pani danych osobowych lub ich całkowitego zaprzestania przetwarzania, 

5) co do zasady posiada Pani/Panu prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 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. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny przewidziany 

przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności wynikający z 

obowiązków prawnych Administratora. 

7) Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 

bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

8) Dane kontaktowe do Administratora: ul. Grochowska 306/308 , 03‐840 Warszawa, e-

mail: kontakt@agencjawhites.pl , +48 22 114 00 04. 

 

 

§ 10 postanowienia końcowe 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w 

szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad 

Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu. 

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od 

przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 

3. Regulamin obowiązuje od 18.06.2018  r. 
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