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Regulamin konkursu „FRENCH KISS BY STYLAGE ” dla lekarzy 

 

§1. Słownik pojęć. 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Głosujący – osoba fizyczna, która wejdzie na Stronę internetową i odda głos na wybranego przez 

siebie Uczestnika; 

2) Jury – powołana przez Organizatora trzyosobowa komisja, której zadaniem będzie sprawowanie 

nadzoru nad prawidłowych przebiegiem Konkursu, a także dokonanie wyboru (zakwalifikowania) 

Zdjęć Uczestników do dalszego postępowania.  

3) Nagrody – świadczenia, o których mowa w § 6 Regulaminu; 

4) Organizator – podmiot organizujący Plebiscyt, czyli: Laboratorium Estetyki LEA FUTUR Sp. z 

o.o., adres siedziby: 31 – 123 Kraków, ul. Krupnicza 16, zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319877, NIP: 

6751405723, REGON: 120824432, wysokość kapitału zakładowego: 55.000 zł; 

5) Konkurs – konkurs „FRENCH TOUCH”, o którym mowa w Regulaminie; 

6) Regulamin – niniejszy Regulamin; 

7) Strona internetowa – strona internetowa Organizatora znajdująca się pod adresem: 

https://stylage.pl/pl/konkurs/; 

8) Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymogi, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, która 

zgłosi swój udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie i jednocześnie 

posiadająca tytuł lekarza medycyny oraz prawo wykonywania zawodu lekarza. 

9) Zdjęcie – zdjęcie (fotografia), o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3), a także w dalszej części 

Regulaminu. 

 

§2. Cel Konkursu. 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestnika, który wykona najciekawsze zdjęcia w tematyce French 

Kiss By STYLAGE, przy czym jedno zdjęcie musi przedstawiać usta pacjenta przed zabiegiem 

korekty ust, zaś drugie powinno przedstawić usta pacjenta po wykonaniu zabiegu korekty.  

2. Zabieg musi być wykonany z użyciem preparatu Stylage, a lekarz wykonujący zabieg musi być 

klientem dokonującym zakupów produktów marki Stylage od oficjalnego dystrybutora produktów 

Stylage, czyli Laboratorium Estetyki LEA FUTUR.  

 

§3. Udział w Konkursie. 

1. Konkurs podzielony będzie na dwa etapy:  

 pierwszy etap w okresie od dnia 07 grudnia do 31 stycznia 2019 r.   

 drugi etap w okresie od 01 lutego 2019 roku i do 13 lutego 2019r. 

W pierwszym etapie Uczestnicy nadsyłają zgłoszenia i zdjęcia konkursowe. W drugim etapie jury 

wybierze najlepsze zdjęcia z nadesłanych przez Uczestników konkursu, które zostaną opublikowane 

na fanpage’u Stylage na Facebooku i Instagramie. Głosujący do dnia 13 lutego 2019 r. będą mogli 

głosować na wybrane zdjęcia, a 14 lutego 2019 roku zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu. 

Nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie otrzymało największą ilość głosów (tzw. Like’ów).  

2. Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i  posiadające tytuł  lekarza medycyny oraz ważne prawo 

wykonywania zawodu lekarza. 

3. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie w charakterze Uczestnika należy: 

https://stylage.pl/pl/konkurs/
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1) skorzystać z urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet z zainstalowanym 

programem (przeglądarką internetową) umożliwiającym przeglądanie zasobów Internetu, 

2) wejść bezpośrednio na stronę internetową https://stylage.pl/pl/konkurs/, lub na Fanpage 

Stylage na Facebooku lub Instagramie, gdzie znajduje się konkursowy post wraz z linkiem 

przekierowującym do strony internetowej z regulaminem konkursu.  

1) wykonać Zdjęcia w tematyce, o której mowa w § 2 Regulaminu, 

2) wypełnić specjalnie przygotowany do tego formularz poprzez podanie następujących danych 

Uczestnika: imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lekarza, nr telefonu 

kontaktowego, adres kontaktowy (do korespondencji pocztowej), adres poczty e-mail,  

3) zaakceptować Regulamin, a także zaakceptować oświadczenia o: 

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

c) posiadaniu pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na 

zdjęciu na potrzeby niniejszego Konkursu, a także w celach marketingowych, zgodnie 

z § 7 Regulaminu. 

4) wgrać Zdjęcia (fotografie) spełniające wymogi, o których mowa w § 4 Regulaminu, 

5) wysłać zgłoszenie do udziału w konkursie poprzez kliknięcie na przycisk: „Wyślij 

zgłoszenie”, 

6) potwierdzić swój udział w Konkursie poprzez kliknięcie na link otrzymany drogą e-mailową 

po wysłaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ponadto zaakceptowanie zgłoszenia przez Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia w przypadku, gdy nie będzie 

ono spełniać któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu także po uprzedniej 

pozytywnej weryfikacji w przypadku powzięcia informacji o tym, że zgłoszenie narusza 

postanowienia Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich. 

6. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Jury dokona oceny przesłanych Zdjęć i dokona wyboru 

Uczestników, którzy zakwalifikowani zostaną do drugiego etapu. Jako kryterium oceny zdjęć Jury 

weźmie pod uwagę wygląd ust przed zabiegiem i efekt końcowy po przeprowadzeniu zabiegu z 

wykorzystaniem preparatów Stylage. 

7. Zdjęcia przesłane przez uczestników zakwalifikowanych do następnego etapu opublikowane zostaną 

na oficjalnym profilu Facebook i Instagram Organizatora w dniu 01 lutego 2019 roku. 

8. Głosujący do dnia 13 lutego 2019 roku będą mogli głosować na wybrane zdjęcie, a 14 lutego 2019 

roku zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu. Przyznana zostanie jedna główna nagroda: nagrodę 

otrzyma osoba, której zdjęcie otrzymało największą ilość głosów (tzw. Like’ów). 

 

§4. Wymogi formalne Zdjęć. 

1. Warunkiem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia jest spełnienie przez Zdjęcie (fotografię), o której 

mowa w § 3 ust. 3 pkt 3) wymogów, o których mowa w niniejszym paragrafie poniżej. 

2. Zdjęcie powinno:  

1) być zapisane w technice cyfrowej w formacie. jpg; 

2) być wyraźne, ostre i w wysokiej jakości, tj. o minimalnej rozdzielczości 800x600 pikseli. 

3. Zdjęcie nie może: 

1) przedstawiać innych osób niż osoba Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 4; 

2) zawierać treści, które mogą zostać uznane za erotyczne lub pornograficzne; 

3) naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź praw osób trzecich; 

https://stylage.pl/pl/konkurs/
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4) naruszać innych postanowień Regulaminu, a także być sprzeczne z celem Konkursu. 

4. W przypadku jeżeli Zdjęcie przedstawia inną osobę niż Uczestnik w taki sposób, że zdjęcie 

przedstawia wizerunek lub umożliwia identyfikację osoby, Uczestnik musi posiadać pisemną zgodę 

tej osoby w celu wykorzystania ich wizerunku w Konkursie, w tym zgodę na nieodpłatne 

umieszczenie zdjęć z jej wizerunkiem na profilach Organizatora posiadanych na portalach 

społecznościowych Facebook i Instagram. 

5. Uczestnik obowiązany jest posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do Zdjęcia, a także prawo 

do rozpowszechniania utrwalonego na Zdjęciu obrazu i jego elementów (wizerunków, grafik, etc.), 

by udział w Konkursie nie naruszał praw osób trzecich lub przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

§5. Głosowanie. 

1. W celu oddania głosu należy wejść na profil Organizatora na portalach Facebook lub Instagram. 

Głosowanie na Zdjęcia Uczestników następuje poprzez polubienie (like’owanie) wybranego przez 

Głosującego zdjęcia. 

2. Każdy Głosujący może oddać głos za pośrednictwem tylko jednego profilu (konta). W szczególności 

zabronione jest zakładanie przez jednego Głosującego wielu kont na portalach Facebook lub 

Instagram. W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o otrzymaniu przez 

któregokolwiek z Uczestników więcej niż jednego Głosu od jednego Głosującego, Organizator 

zastrzega sobie możliwości wykluczenia takiego Uczestnika z udziału w konkursie. 

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie ten Uczestnik, który przesłał Zdjęcia posiadające najwięcej polubień 

(like’ów) w chwili zakończenia konkursu (13 luty 2019 r., godzina 23:59). 

4. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Stylage Polska na Facebooku i Instagramie 

w dniu 14 lutego 2018 roku. 

 

§6. Nagrody 

1. Uczestnikowi, który został zwycięzcą konkursu przysługiwać będzie nagroda w postaci udziału w 

organizowanym przez Organizatora Konkursu szkoleniu w Paryżu i prowadzonego przez lekarza 

medycyny Sandrine Sebban. 

2. Szkolenie odbędzie się w 2019 r., dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w późniejszym czasie. 

3. Organizator zobowiązuje się pokryć całość kosztów uczestnictwa w szkoleniu dla zwycięzcy (w tym 

koszty transportu, zakwaterowania oraz opłaty kongresowej/warsztatowej). 

4. Sposób i termin przekazania Nagrody uzgodniony zostanie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem. 

Przy czym Organizator zapewnia o odbyciu szkolenia z udziałem Zwycięzcy w terminie do końca 

roku 2019. 

5. Organizator zastrzega, że wyłoniony zwycięzca konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody 

na inną rzeczową ani do wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

 

§7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

1. Jeżeli na Zdjęciu utrwalony jest wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik składa oświadczenie, że posiada 

pisemną zgodę tej osoby trzeciej na wykorzystanie jej wizerunku utrwalonego na Zdjęciu przez 

Organizatora oraz podmioty gospodarczo z nim powiązane, w celach związanych z reklamą i 

promocją towarów handlowych, a także wizerunku, marki i renomy Organizatora i podmiotów 

gospodarczo z nim powiązanych. 

2. Udzielona zgoda upoważnia Organizatora i podmioty gospodarczo z nim powiązane do 

dysponowania, utrwalania oraz wykorzystywania wizerunku Uczestnika lub osoby trzeciej, których 
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wizerunek utrwalony został na zdjęciu, w okresie do dnia 31.12.2023 roku nieograniczony sposób i 

w nieograniczonej przestrzeni (terytorialnie), a w tym do jego wielokrotnej publikacji oraz 

wykorzystania na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności do rozpowszechniania, 

w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami oraz 

wszelkimi innymi treściami w czasopismach, magazynach, stronach internetowych, mediach 

społecznościowych, serwisach mobilnych, na plakatach, banerach reklamowych, gadżetach, w 

reklamie telewizyjnej, a także we wszelkich innych materiałach promocyjnych i reklamowych, 

niezależnie od formy i techniki utrwalania wizerunku. 

3. Udzielona zgoda obejmuje upoważnienie do wykorzystania wizerunku Uczestnika lub osoby trzeciej 

przez Organizatora na wszelkich istniejących nośnikach (a w tym papierowych, cyfrowych, 

analogowych) bez konieczności każdorazowego zatwierdzenia. 

4. Organizator i podmioty gospodarczo powiązane z Organizatorem uprawnione są do obróbki i 

powielania nośników, na których utrwalony został lub utrwalony zostanie wizerunek, a także do 

obrotu egzemplarzami nośników zawierających wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, a w tym do 

ich sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia. 

5. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika lub oświadcza, że 

posiada zgodę osoby trzeciej, której wizerunek został utrwalony na Zdjęciu poprzez publikowanie go 

przez Organizatora w mediach społecznościowych. 

6. W celu usunięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, że przez "podmioty gospodarczo powiązane z 

Organizatorem" rozumie się zarówno podmioty prowadzące stałą jak i doraźną współpracę 

gospodarczą z Organizatorem, podmioty powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowe, a 

także wszelkie inne podmioty dowolnie wybrane przez Organizatora. 

 

§8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ochrona danych osobowych. 

1. Akceptując treść Regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych podanych Organizatorowi tj. imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres 

kontaktowy (do korespondencji pocztowej), adres poczty e-mail, numer prawa wykonywania zawodu 

lekarza w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie oraz umożliwienia Organizatorowi 

realizację uprawnień, o których mowa w Regulaminie. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 zwane Rozporządzeniem lub RODO) Organizator 

informuje Uczestników: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka LEA FUTUR Sp. z o.o., adres 

siedziby: 31 – 123 Kraków, ul. Krupnicza 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319877, NIP: 6751405723, REGON: 

120824432, wysokość kapitału zakładowego: 55.000 zł. 

2) w sprawie danych osobowych Uczestnik może się kontaktować się z Inspektorem Danych 

Osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Joanna Szendzielorz-Tajak  e-mail: 

j.szendzielorz@leavivacy.pl 

3) dane osobowe Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres kontaktowy 

(do korespondencji pocztowej), adres poczty e-mail, numer prawa wykonywania zawodu lekarza 

będą przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

zwycięzcy, a także dla celów marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora. 

4) dane osobowe Uczestnika takie jak wizerunek utrwalony na zdjęciu, będą przetwarzane dla celów 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a ponadto dla celów, o których mowa w § 7 niniejszego 

Regulaminu.  
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5) Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne niemniej niezbędne do 

celów wskazanych w niniejszym Regulaminie, w związku z dobrowolnym uczestnictwem 

Uczestnika w Konkursie, tj.: 

a. uczestnictwa w Konkursie, w tym kontaktowanie się z Uczestnikiem w związku z realizacją 

Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia),  

b. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia); 

c. dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie (art. 6 ust 1 lit. f) 

Rozporządzenia);  

d. archiwizowanie dokumentacji związanej z Konkursem tj. formularzy zgłoszeniowych, 

dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia), 

e. realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z przepisów prawa 

zwłaszcza podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia); 

f. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą 

elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) 

g. prowadzenia działań administracyjnych przez Organizatora, w tym do analiz, statystyk, 

raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia); 

h. do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora na szkodę, (art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia).  

6) Organizator jako Administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że przetwarzane dane 

w celach wskazanych w punkcie 3), 4) i 5) powyżej, mogą być udostępniane innym podmiotom:  

a. podmiotom, z którymi Organizator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, bankowe, 

prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie.  

b. dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

Organizatora jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie 

zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, 

c. organom państwowym lub innym podmiotom, upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa, celem wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków (Urząd Skarbowy, 

ZUS, PIP). 

7) Organizator jako Administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3), 4) i 5) 

powyżej, przy czym: 

a. dane podane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie – do czasu 

przedawnienia roszczeń związanych z organizowanym Konkursem,  

b. dokumenty rozliczeniowe -  do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, 

chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej, 

c. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia 

roszczeń z tym związanych,  

d. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 5f) powyżej dane przetwarzane będą 

do momentu cofnięcia przez Uczestnika wyrażonej uprzednio zgody;  

e. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 5g i h) dane przetwarzane będą do 

czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora lub do czasu 

wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8) Organizator jako Administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że Uczestnikowi 

przysługują następujące prawa do: 

a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 

Rozporządzenia;  

b. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;  

c. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia  
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d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub 

art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia; 

9)  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia; 

10) dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem oraz ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) r. o ochronie danych osobowych.  

 

§9. Reklamacje. 

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez 

Uczestników w formie pisemnej, na adres Organizatora, w terminie do 10 dni od momentu 

poinformowania o wynikach Konkursu. Termin, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany 

pod warunkiem wpływu reklamacji do Organizatora przed jego upływem. 

2. Reklamacja powinna zawierać określenie działania lub zaniechania powodującego naruszenie 

Regulaminu, a także uzasadnienie stanowiska Uczestnika. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni licząc od 

daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zgłaszający reklamację 

zostanie powiadomiony pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po jej 

rozpatrzeniu. 

4. Reklamacje niepodpisane, a także nie zawierające danych osoby, która zgłasza reklamację 

(identyfikujących Uczestnika) lub nie zawierające danych kontaktowych (adres korespondencyjny, 

adres poczty elektronicznej) pozostawione zostaną bez rozpoznania. 

5. Bez rozpoznania pozostaną również reklamacje oczywiście niezasadne, a także takie, które nie 

zawierają elementów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

§10. Obowiązki podatkowe. 

1. W ewentualnych kwestiach podatkowych związanych z Nagrodami oraz organizacją Konkursu 

pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego. 

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1509 z późn. zm).  

3. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie 

przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na 

pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

4. Płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest Organizator. 

 

 

§11. Odpowiedzialność odszkodowawcza. 

Organizator uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania od Uczestnika w przypadku wyrządzenia 

przez niego szkody spowodowanej naruszeniem postanowień Regulaminu. W szczególności w przypadku 

zgłoszenia do Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem autorskich praw 

majątkowych lub naruszeniem dóbr osobistych, będących konsekwencją publikacji przez Organizatora 
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Zdjęć zgłoszonych przez Uczestnika, Organizator uprawniony będzie do dochodzenia od Uczestnika 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§12. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin podlega przepisom prawa Polskiego, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

pod warunkiem, że zmiany te będą służyły jedynie doprecyzowaniu zasad Konkursu bądź usunięciu 

ewentualnych niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zmiany, 

o których mowa w niniejszym ustępie nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników, którzy zgłosili 

już swój udział w Konkursie. 

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników poprzez 

zamieszczenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie internetowej Organizatora. 

4. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a jego wyniki odzwierciedlają 

wyłącznie ilość wysłanych przez Głosujących głosów. 

5. Organizator zastrzega i oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

ani współprowadzony przez serwis Facebook lub Instagram (lub pomioty z nimi powiązane). 

Jednocześnie serwisy te nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z organizacją i 

przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i jego wyników w całości lub części 

w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestników lub osoby trzecie postanowień Regulaminu, 

praw osób trzecich lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

8. Udział w Konkursie zarówno w charakterze Uczestnika jak i Głosującego oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej przez cały czas trwania Konkursu. 

10. Regulamin obowiązuje od dnia 07 lutego 2018 r. 

 

 


