
REGULAMIN KONKURSU „LATO Z DDOB”  

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

przy al. Jerozolimskich 107 , 02-011 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000621313, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP: 

5272771889 (dalej „Organizator”).  

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

(„Regulamin”) i zaakceptowaniem jego warunków.  

3. Konkurs trwa od 22.08.2017 od godziny 19:00 do 09.09.2017 do godziny 23:59 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 opublikować post lub film na swoim blogu o 

tematyce wakacyjnej. Następnie post należy dodać na Blogbooku strony ddob.com, zaznaczając 

specjalny checkbox „Lato z DDOB”. Tylko tak opisany i dodany post będzie kwalifikowany do udziału 

w konkursie. Każdy z uczestników może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi konkursu 

postów, ale może otrzymać tylko jeden zestaw nagród. Uczestnik zgłaszający się do konkursu 

jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora dla 

celów przeprowadzenia konkursu.  

5. Konkurs wygrywa 3 Uczestników, którzy będą autorami najbardziej kreatywnych postów. Posty 

oceniane będą przez wytypowaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Dodatkowym kryterium 

uwzględnianym przy ocenie postów będzie liczba Ocen przy postach konkursowych.  

6. Zwycięzcy otrzymają odpowiednio nagrody:  

• I miejsce –głośnik Bubble Pods Dreamwave oraz Powerbank Samsung 

• II miejsce –  Bezprzewodowe słuchawki Philips SHB3060 oraz Powerbank Samsung 

 • III miejsce – powerbank Samsung 

7. 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. 

8. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na stronie konkursowej do dnia 11.09.2017.  

9. 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, wpisując w 

tytula maila WYGRANA WAKACJE Z DDOB. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do wydania Nagrody.  

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

ustawy o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, publikacji zdjęć, 

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.  
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11. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osobą 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 oraz zgodę na 

wykorzystanie wizerunku w celach wskazanych w Regulaminie.  

12. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminach określonych w pkt 9. 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 Organizatora.  

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. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec 

uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.  

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

 


