
REGULAMIN KONKURSU – #DDOBROZDAJEIPHONA 

  

1. Organizatorem Konkursu jest Daily Dose of Beauty Sp. z o.o. z siedzibą rejestrową w 

Warszawie, przy al. Jerozolimskich 107, 02-011 Warszawa. (dalej „Organizator”).  

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem 

(„Regulamin”) i zaakceptowaniem jego warunków.  

3. Konkurs trwa od 05.12.2017 od godziny 16:00 do 24.12.2017 do godziny 18:00 czasu 

polskiego. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić w tym okresie czasu wskazanym w 

poprzednim zdaniu warunki opisane w pkt 4 poniżej.  

4. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi:  

a) Zaobserwować profil @ddobinsta oraz @truebeautyisinternal na Instagramie  

b) Udostępnić grafikę konkursową na swoim profilu na Instagramie, zamieszczoną na profilu 

https://www.instagram.com/ddobinsta/  

c) Oznaczyć na zdjęciu profil @ddobinsta oraz @truebeautyisinternal 

d) Odpowiedzieć pod udostępnionym przez siebie zdjęciem na pytanie: do czego przyda Ci się nowy 

iPhone X? oraz dodać w opisie #ddobrozdajeiphona 

e) polubić profil DDOB oraz True Beauty is Internal na Facebooku 

5. Jeden uczestnik, który opublikował post z najciekawszą odpowiedzią na pytanie konkursowe, 

zostanie wybrany przez Komisję konkursową złożoną z 3 pracowników Organizatora. 

Zwycięzca otrzyma smartfona iPhone X. 

6. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna 

prawnego.  

7. Informacje o wyniku zostaną opublikowane na profilu Instagram @ddobinsta 28.12.2017 

przez wskazanie linku do profilu zwycięzcy.  

8. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania 

informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości email z adresem mailowym 

oraz adresem korespondencyjnym i numerem telefonu komórkowego bezpośrednio na 

ola@ddob.com. 

9. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski.  

10. Organizator informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, 

poinformowania o wynikach oraz przekazania nagród. Organizator informuje, że jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych 

ma prawo do dostępu do swoich danych w siedzibie Organizatora oraz do ich poprawiania. 

Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do 

przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie równoznaczne z wykluczeniem z 

Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do wzięcia 

udziału w Konkursie i wydania Nagrody.  

11. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba posiadająca ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników 

Konkursu przesłać na adres: ola@ddob.com skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę 

przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu na udział w Konkursie, przetwarzanie danych 

w celach wskazanych w Regulaminie.  

https://www.instagram.com/ddobinsta/


12. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminach określonych w pkt 8 oraz 11 powyżej 

nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda dane niepełne lub nieprawidłowe, a w 

przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie prześle skanu 

oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody 

i dana Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze 

Komisja Konkursowa.  

13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane podane 

Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie 

mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika 

danych) skutkuje utratą prawa do Nagrody, a Organizator przyzna nagrodę kolejnemu 

Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.  

14. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody 

na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę 

rekompensaty.  

15. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./ Wszelkie obciążenia podatkowe 

wynikające z wygranej w niniejszym Konkursie są po stronie Zwycięzcy.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

17. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany 

Regulamin.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników Konkursu 

Organizatorowi nieprawidłowych lub niekompletnych danych.  

19. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika 

z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, 

gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania 

nagrody, a także w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.  

21. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 

Instagram® bądź Facebook®. Serwis Instagram® bądź Facebook® nie ponosi 

odpowiedzialności za Konkurs.  

22. 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 Instagram® bądź Facebook®.  

23. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora 

wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.  

24. Regulamin niniejszy jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  
 


