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REGULAMIN KONKURSU 

„Dzień Mamy z Fisher-Price” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs w serwisach Facebook.com i Instagram.com, zwany dalej „Konkursem”, będzie prowadzony pod 

nazwą „Dzień Mamy z Fisher-Price” 

2. Organizatorem Konkursu jest Raz Dwa Projekt, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurpińskiego 54/29  

(02-733), NIP 5213197791 zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Organizator przeprowadza konkurs na zlecenie Tailor Made PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

Al. Ujazdowskie 22 lok. 4 (00-478), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  

KRS 0000628713, NIP 524-26-99-302, REGON: 142131054 („Zlecający”). 

4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Mattel z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51 wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222011; NIP 1132521989, dalej 

zwany „Fundatorem”. 

5. Konkurs organizowany przez Organizatora dotyczy promocji produktów marki Fisher Price. W trakcie 

trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu oraz informacji o rozpoczęciu kolejnych 

edycji.  

6. Przyrzekającym Nagrody jest Fundator. 

7. Konkurs ma charakter ogólnopolski, zaczyna się w dniu 17.05.2021r. i trwa  

do 13.06.2021r. godz. 23.59. 

8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

9. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem serwisu Facebook.com i Instagram.com 

(„Serwisy”). 

10. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.  

11. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy i Fundatora, ich 

małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków 

uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 

12. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która wejdzie do Serwisu, niezależnie od uczestnictwa 

w konkursie. 

13. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 

§ 2. 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. W okresie trwania konkursu w serwisie Facebook.com lub Instagram.com na własnym, publicznie 

dostępnym profilu, opublikować zdjęcie będące odpowiedzią na zadanie konkursowe umieszczone 

na stronie https://sklep.yasumi.pl/bony-podarunkowe/910-dzien-mamy-z-fisher-price-e-

voucher-na-masaz-relaksacyjny-tylu-ciala.html.  Zadanie konkursowe brzmi: „Zrób zdjęcie na 

którym pokażesz, jak relaksujesz się z okazji Dnia Mamy.”  

https://urldefense.com/v3/__https:/sklep.yasumi.pl/bony-podarunkowe/910-dzien-mamy-z-fisher-price-e-voucher-na-masaz-relaksacyjny-tylu-ciala.html__;!!Hd5UnLY!nwNwEvbdUTv_eumF0snWjjUNzrJR_Arm4t2kUaJtzd6vlNrUXMnfESoHYPwmadIxSMAiwQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/sklep.yasumi.pl/bony-podarunkowe/910-dzien-mamy-z-fisher-price-e-voucher-na-masaz-relaksacyjny-tylu-ciala.html__;!!Hd5UnLY!nwNwEvbdUTv_eumF0snWjjUNzrJR_Arm4t2kUaJtzd6vlNrUXMnfESoHYPwmadIxSMAiwQ$
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b. Na fotografii musi znaleźć się zawieszka, którą Uczestnik Konkursu otrzyma udając się do 

wybranego salonu YASUMI w celu realizacji vouchera na zabieg relaksacyjny pt. „Dzień Mamy z 

Fisher-Price”. 

c. W opisie zdjęcia opisanego w pkt. 1.a.należy umieścić hasztag #DzienMamyZFisherPrice 

d. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Udział w Konkursie jest potwierdzeniem zapoznania 

się z Regulaminem. 

Zgłoszenie to nazywane jest w dalszej części niniejszego Regulaminu „Odpowiedzią Konkursową”. 

2. Wszystkie odpowiedzi Uczestników Konkursu mogą być zapisywane w bazie danych Organizatora. 

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie troje Uczestników Konkursu, którzy opublikują Odpowiedź Konkursową, a 

spośród ich odpowiedzi Organizator wybierze najciekawsze (wg własnych kryteriów oceny). 

4. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie 

naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nie wzięcia pod uwagę Odpowiedzi Konkursowych 

naruszających dobre obyczaje, niewpisujących się w tematykę konkursu, niezgodnych z prawem lub 

regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń konkursowych stworzonych przez 

fałszywe konta. 

6. Odpowiedzią Konkursową jest unikalne zdjęcie na zadany temat. Odpowiedź może być udzielona z danego 

Profilu tylko jeden raz. 

7. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu od razu po dokonaniu „Wyboru 

Konkursowego” w komentarzu pod zwycięską Odpowiedzią Konkursową w serwisie Facebook.com lub 

Instagram.com. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie wiadomości e-mail w celu ustalenia danych 

adresowych do wysyłki nagrody. 

 

§ 3. 

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

1. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy kosmetyków do domowej pielęgnacji od Yasumi oraz Wydra 

Usypianka od Fisher-Price – po jednym dla każdego zwycięzcy. 

2. Do Nagrody opisanej w pkt 1a powyżej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 

Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że 

kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na 

zapłatę podatku należnego z tytułu Nagrody wygranej w Konkursie.  

3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 

laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 

podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi 

wszelkie dane, niezbędne do przeprowadzenia tej czynności. 

4. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania 

przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 

6. Decyzja w zakresie ustalenia laureata Konkursu jest ostateczna i wiążąca. 

7. Za dostarczenie nagród odpowiada Zlecający. 

 

  



3 

 

§ 4. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni 

wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, 

b. szkody spowodowane wpływem umieszczonych w Serwisie treści, 

c. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego 

połączenia, 

d. utratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną, 

e. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku 

z interakcjami z Serwisem, 

f. jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook.com 

2. Jakiekolwiek roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułu powyższych są wyłączone. 

3. Użytkownik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku 

z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu. 

 

§ 5. 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym 

czasie. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. 

 

§ 6. 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu. 

 

§ 7. 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację regulaminu: 

a. wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora 

oraz na ich przetwarzanie przez oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora, Zlecającego i Fundatora 

Nagród zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celach operacyjnych 

związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz celach konkursowych. Tym samym wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie na potrzeby wyłonienia zwycięzców i wysyłki nagród. 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych.  

b. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Organizatora oraz informacji o 

utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu. 

c. Oświadcza, że ma co najmniej 18 lat 

d. Oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego materiału i posiada pełnię majątkowych i 

osobistych praw autorskich do przesłanych Odpowiedzi Konkursowych. Dodatkowo Uczestnik Konkursu 
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oświadcza, że przesłana Odpowiedź Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich w 

szczególności praw autorskich. 

e. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie 

prawa majątkowe i osobiste do Odpowiedzi Konkursowej, przenoszone na Organizatora na podstawie 

postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.  

f. Uczestnik przesyłając Odpowiedź Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na dowolne 

przetwarzanie i wykorzystanie treści Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora, w szczególności na 

dodanie logo Organizatora lub Fundatora Nagród, upublicznienie Odpowiedzi Konkursowej w Internecie, 

wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej w działaniach marketingowych. 

g. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez 

Organizatora i Fundatora swojego wizerunku, utrwalonego w postaci Odpowiedzi Konkursowej.  

h. Zgoda, o której mowa w ust. g powyżej i k poniżej jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 

czasowo ani terytorialnie.  

i. Dla potrzeb Konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem.  

j. Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora i Fundatora oraz portalach 

społecznościowych Instagram, Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla danej osoby 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób jej dóbr osobistych.  

k. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że ma prawo do dysponowania wizerunkiem osób 

widniejących na Odpowiedzi Konkursowej w zakresie objętym Regulaminem. 

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego 

„RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Raz Dwa Projekt 

Marta Zielińska-Kasprzak z siedzibą w Warszawie 

3. Administrator powierzył przetwarzanie danych Zlecającemu , tj. Tailor Made PR Sp. z o.o. 

4. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-

mail, nr telefonu, adres meldunkowy, a także adres do korespondencji.  

5. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w 

ust. 4 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do odbioru 

Nagrody.  

6. Dane osobowe Uczestnika, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO 

jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych 

z realizacją Konkursu.  

7. Dane osobowe mogą być udostępniane przedmiotom współpracującym z organizatorem na potrzeby 

realizacji Konkursu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO.  

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, 

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.  
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10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

§ 8. 

POWIADOMIENIE O WYNIKACH 

1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej nagrodzie drogą elektroniczną poprzez komentarz lub 

wiadomość prywatną w serwisie Facebook.com lub Instagram.com w ciągu 15 dni roboczych od 

dokonania Wyboru Konkursowego. 

2. Laureat nagrody w Konkursie jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Konkursie oraz swoje dane 

osobowe najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o fakcie, że został 

laureatem. Dodatkowo zwycięzca, aby odebrać nagrodę będzie zobowiązany do udostępnienia 

Organizatorowi swoich danych: Imię, Nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, 

numer telefonu kontaktowego na które zostanie wysłana nagroda. Dodatkowo zwycięzca zobowiązany 

będzie udostępnić wszelkie dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego wygranej.  

3. Dane, o których mowa w pkt. 2 powyżej Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać 

na adres email: konkurs@razdwaprojekt.pl. Jednocześnie Laureat wyraża zgodę na opublikowanie 

wyników Konkursu na stronach internetowych Organizatora i Fundatora Nagród z użyciem Imienia, 

Nazwiska i miejscowości Laureata. 

4. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z laureatem Nagrody w ciągu 7 dni od momentu 

poinformowania o fakcie zdobycia nagrody, oraz braku potwierdzonych danych do wysyłki, nagroda nie 

zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora. 

5. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego usługodawcy 

zajmującego się świadczeniem usług kurierskich, za usługi których Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

6. Nagrody wymienione w § 3. Pkt 1 a zostaną nadane do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia 

przez laureata danych adresowych.  

7. Nagroda w niniejszym Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator ponosi odpowiedzialność za jakość 

i użyteczność wygranej przez Laureata Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). 

 

§ 9. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją. W skład Komisji wejdą przedstawiciele 

Organizatora i Fundatora Nagród. 

2. Do zadań Komisji należy rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności. 
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§ 10 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora w formie pisemnej 

listem poleconym z dopiskiem Fisher Price na adres: Raz Dwa Projekt,  

ul. Kurpińskiego 54/29, 02-733 Warszawa przed upływem Czasu Trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

2. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis 

i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania 

przez Komisję, o której mowa w niniejszym regulaminie. 

4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji za pomocą listu poleconego 

nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia. 

 

§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których 

nastąpi awaria Serwisu. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora 

regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu Konkursu z 

ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania 

Konkursu bez podania przyczyn. 

5. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy odpowiednich 

ustaw. 

7. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 

powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

8. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych 

danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z Serwisem 

Facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, 

komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do 

Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane 

do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego Facebook. 

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z Serwisem 

Instagram.com. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, 

komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do 

Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane 

do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego Instagram. 


