
REGULAMIN KONKURSU 
 

„Bakoma Twist Yourself” 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bakoma Twist Yourself” („Konkurs”) 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, zwana dalej również „Organizatorem”. 
 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bakoma Sp z o.o. zwana dalej również „Fundatorem”. 
 

3. Celem Konkursu jest promocja marki Bakoma. 
 

4. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 15.06.2018r. do końca dnia 31.08.2018r. 

(dalej „Czas Trwania Konkursu”). Czas Trwania Konkursu podzielony jest na etapy opisane 

niżej w Regulaminie (dalej Etapy Konkursu). 
 

5. Konkurs przeprowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym 

dalej „Regulaminem”. 
 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 
 

7. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie i potwierdza, iż 

spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go do udziału w 
 

Konkursie. 
 

 
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące 

warunki: 
 

a. skończyła 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 
 

b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 
 

2. Niezależnie od wyżej wskazanych warunków, aby mieć możliwość wzięcia udziału w 

Rozszerzonych Etapach Konkursu (zgodnie z definicją poniżej) Uczestnik zobowiązany jest 

udokumentować (poprzez przesłanie do Organizatora zdjęcia po ogłoszeniu wyników) korka 

produktu Bakoma z kodem uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie. 
 

3. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą być Uczestnikami 

Konkursu wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych. Przystępując do Konkursu osoba 

taka oświadcza, że posiada taką zgodę. Organizator uprawniony jest do zażądania w każdym 



 
czasie od takiego Uczestnika przedstawienia zgody podpisanej przez swojego opiekuna 

prawnego na udział w Konkursie pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz 

odebrania prawa do nagrody w Konkursie. 
 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność 

zgłoszenia. 
 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora lub Fundatora. Zakaz dotyczy 
 

także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, 

wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, 

synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

 
 

III. Zasady Konkursu 
 

1. Mechanika zgłoszenia udziału w Konkursie przedstawia się następująco: 
 

a. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia swojego udziału w Konkursie poprzez stronę 

internetową https://ddob.com/twistyourself (dalej jako „Strona Konkursowa”), 
 

b. zgłoszenie konkursowe polega na zamieszczeniu na Stronie Konkursowej za pomocą 

formularza zgłoszeniowego autorskiej fotografii Uczestnika o tematyce: „Moja 

wakacyjna przemiana” (dalej jako „Materiał Konkursowy”). 
 

c. w celu dokonania skutecznego zgłoszenia Uczestnik powinien wypełnić wszystkie 

obowiązkowe dane w formularzu zgłoszeniowym oraz wyrazić zgodę na treść 
 

Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu; 
 

d. w Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które dotarły do 

Organizatora w do końca trwania danego Etapu Konkursu. 

e. Uczestnik może dodać więcej niż jedną pracę w każdym etapie konkursowym. 
 

2. Materiał Konkursowy: 
 

a. powinien być wynikiem osobistej twórczości uczestnika, 
 

b. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z 

prawem, 
 

c. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i 

produktów, z wyłączeniem marki Bakoma, 
 

d. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i 

praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 
 

3. W związku z przesyłanymi przez Uczestnika Materiału Konkursowego, Uczestnik oświadcza, 

że udziela nieodpłatnie Organizatorowi i Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z 
 

Materiału Konkursowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem 

https://ddob.com/twistyourself


 
oraz na cele reklamowe i marketingowe, a w szczególności w relacjach prasowych, 

publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 
 

b. wprowadzenie do pamięci komputera; 
 

c. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych i 

promocyjnych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały 

okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, 

poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. a powyżej; 
 

d. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych; 
 

e. publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie, 
 

f. wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji, a także łączenia z innymi utworami. 
 

4. Jednocześnie uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieograniczonego w czasie i 

nieopłatnego prawa do wykorzystywania wizerunku uczestnika zawartego w Materiale 

Konkursowym na polach eksploatacji opisanych w pkt 3 powyżej oraz do dokonywania nim 

dowolnych zmian. 
 

5. Uczestnik udziela zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku zawartego w Materiale 

Konkursowym z podaniem danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko i miasto 

zamieszkania), z podaniem danych niebędących danymi uczestnika, jak również anonimowo. 
 

6. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Uczestnika niezgodnie z 
 

Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (działanie niedozwolone), Organizator może 

powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego 

zaprzestania. 

 
 

IV. Przebieg Konkursu 
 

1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli 
 

Organizatora i Fundatora. 
 

2. Komisja Konkursowa odrzuca z Konkursu zgłoszenia i Materiały Konkursowe nie spełniające 

warunków niniejszego Regulaminu. 
 

3. Każdy czytelnik Strony Konkursowej może oddać swój głos na jeden Materiał Konkursowy 

spośród Materiałów Konkursowych spełniających warunki niniejszego Regulaminu i 



 
zamieszczonych na Stronie Konkursowej (z jednego adresu IP). Głosy w danym Etapie 

Konkursu mogą być oddawana wyłącznie do zakończenia danego Etapu Konkursu. 

Wszelkie zgłoszenia budzące wątpliwości Organizatora (zakupione głosy lub użyte za pomocą 

botów, podejrzanych adresów IP pochodzących spoza Polski lub stanowiące większość 

całkowitej ilości osób) decyzją organizatora mogą zostać usunięte. 
 

4. Niezależnie od punktu powyższego spośród Materiałów Konkursowych spełniających warunki 

niniejszego Regulaminu Komisja Konkursowa na zakończenie niżej wskazanych Etapów 
 

Konkursu wybiera Materiały Konkursowe, które według uznania Komisji Konkursowej są 

najbardziej kreatywne, zgodne z tematyką Konkursu i mają najlepsze, w ocenie Komisji 
 

Konkursowej, walory estetyczne. 
 

5. Konkurs podzielony jest na następujące Etapy: 
 

a) Etapy Zwykłe, które kończą się odpowiednio w dniach: 28.06.2018r., 11.07.2018r., 
 

24.07.2018r., 06,08.2018r., 
 

b) Etapy Rozszerzone, które kończą się odpowiednio w dniach: 28.06.2018r., 11.07.2018r., 

24.07.2018r., 06,08.2018r., 20.08.2018r., 31.08.2018r. 
 

6. Zasady przyznawania Nagród są następujące: 
 

a) po zakończeniu każdego Etapu Zwykłego Komisja Konkursowa weryfikuje ilość głosów 

oddanych na każdy z Materiałów Konkursowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem i 

ustala 3 Materiały Konkursowe, które uzyskały największą ilość głosów; 
 

b) po zakończeniu każdego Etapu Zwykłego Komisja Konkursowa wybiera, mając na uwadze 

kryteria zgodne z niniejszym Regulaminem 3 najlepsze Materiały Konkursowe, 
 

c) po zakończeniu każdego Etapu Rozszerzonego Komisja Konkursowa wybiera, mając na 

uwadze kryteria zgodne z niniejszym Regulaminem, dodatkowo 6 najlepszych Materiałów 

Konkursowych. 
 

d) Jeden uczestnik może wygrać tylko i wyłącznie jedną nagrodę główną tj. iPhone 8 i 

iPhone X w trakcie trwania konkursu. 
 

Ten sam Materiał Konkursowy może zostać wybrany niezależnie w każdym z trzech 

powyższych trybów. 
 

7. Jeden Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym Etapie Konkursu przesyłając jednak 

za każdym razem inny Materiał Konkursowy. 
 

8. Wszyscy laureaci Konkursu informowani są o wygranej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej najpóźniej do 7 dni po ich wyłonieniu. 
 

9. Laureaci proszeni są o wysłanie e-maila zwrotnego, podając w treści swoje imię i nazwisko, 

numer telefonu oraz adres pocztowy, na który ma zostać wysłana nagroda rzeczowa. 

Laureaci w terminie 7 dni od daty, kiedy zostali powiadomieni o wygranej, powinni 

dostarczyć powyższe informacje Organizatorowi. 
 



10. Laureaci w Etapach Rozszerzonych są proszeni o przesłanie Organizatorowi dowodu, o 

którym mowa w pkt II.2 Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi takiego dowodu w 



terminie 14 dni (data dotarcia dowodu do wiadomości Organizatora, a nie jego wysłania), 

prawo do nagrody wygasa, a Komisja Konkursowa może przyznać nagrodę innemu 

Uczestnikowi, zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie. 
  

11. W przypadku, gdy zwycięzca którejkolwiek z nagród nie spełni warunków Regulaminu lub nie 

odbierze prawidłowo wysłanej mu nagrody, Uczestnik taki traci prawo do nagrody. 

 

 

V. Nagrody konkursowe 
 

1. W Konkursie przewidzianych zostały następujące nagrody: 
 

a) w Etapach Zwykłych: 
 

Uczestnik, którego Materiał Konkursowy otrzymał największą liczbę głosów 

zgodnie z Regulaminem otrzymuje nagrodę w postaci telefonu iPhone 8 64GB o 

wartości do 3500 zł, 
 

Uczestnicy, których Materiały Konkursowe otrzymały dwie kolejne największe 

liczby głosów zgodnie z Regulaminem otrzymują nagrodę dodatkową w postaci 

bonu zakupowego SEPHORA o wartości 50 zł; 
 

b) w Etapach Zwykłych: 
 

Uczestnik, którego Materiał Konkursowy został wybrany przez Komisję 

Konkursową jako najlepszy, zgodnie z Regulaminem, otrzymuje nagrodę w 

postaci aparatu fotograficznego Instax 8 Mini o wartości do 300 zł, 
 

Uczestnicy, których Materiały Konkursowe zostały wybrany przez Komisję 

Konkursową jako drugi i trzeci najlepszy, zgodnie z Regulaminem, otrzymują 

nagrodę dodatkową w postaci bonu zakupowego SEPHORA o wartości 50 zł; 
 

c) w Etapach Rozszerzonych: 
 

Uczestnik, którego Materiał Konkursowy został wybrany przez Komisję 

Konkursową jako najlepszy, zgodnie z Regulaminem i który przedstawił dowód, o 

którym mowa w pkt II.2 zgodnie z Regulaminem, otrzymuje nagrodę w postaci 

telefonu iPhone X 64GB o wartości do 4500 zł, 
 

Uczestnik, którego Materiał Konkursowy został wybrany przez Komisję 

Konkursową jako drugi najlepszy, zgodnie z Regulaminem i który przedstawił 

dowód, o którym mowa w pkt II.2 zgodnie z Regulaminem, otrzymuje nagrodę w 

postaci konsoli do gier PlayStation 4 500GB o wartości do 2000 zł 
 

Uczestnicy, których Materiały Konkursowe zostały wybrany przez Komisję 

Konkursową jako trzeci, czwarty, piąty i szósty najlepszy, zgodnie z Regulaminem, 

otrzymują nagrodę w postaci głośnik JBL GO o wartości 110 zł; 



 
 

2. Do wartości każdej nagrody przyznanej w konkursie, jeżeli w związku z przyznaniem takiej 

nagrody pojawi się obowiązek do zapłaty podatku dochodowego przez laureata, zostanie 

dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 

podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od 

ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody. Laureaci nagrody 

zgadzają się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz 

przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 
 

3. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inne, ani na ich równowartość 

pieniężną, ani do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody. Jeżeli Nagroda rzeczowa 

występuje w różnych kolorach, modelach lub z różnymi właściwościami, ich wybór należy 

wyłącznie do Organizatora. Nagroda rzeczowa jest wysyłana Laureatom przez Organizatora w 

terminie 14 dni od daty podania adresu pocztowego, na który nagroda ma być doręczona. W 

przypadku braku odbioru nagrody przesłanej prawidłowo do laureata przez Organizatora w 

terminie 14 dni od pierwszej próby doręczenia, prawo do nagrody przepada. 

 
 

VI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu 
 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną można 

zgłosić następująco formie: 
 

a. pisemnej na adres siedziby Organizatora, 
 

b. elektronicznej na adres e-mailowy konkurs@ddob.com, 
 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny 

opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 
 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. 
 

4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, co nie wyklucza 

prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w 

obowiązujących przepisach. 

 
 

 

VII. Ochrona danych osobowych 
 

1. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może 

uniemożliwić udział w Konkursie. 
 

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator i Fundator. 
 

a) Administratorem Twoich danych osobowych jest Daily Dose of Beauty Sp z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. 



 

 

b) Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu). 

 
 
 

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako 

niezbędne do przeprowadzenia Konkursu uniemożliwi Twój udział w Konkursie. 

 
 
 

d) Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora m.in. podmiotom, które uczestniczą w organizacji Konkursu – przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane wyłącznie w imieniu administratora, zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 
 

e) Dane będą przetwarzane do czasu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród oraz 

wykonania wszystkich obowiązków finansowo-księgowych związanych z przeprowadzeniem 

konkursu oraz wydaniem nagród. Po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane 

zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 
 
 

f) Zgodnie z prawem przysługują Ci m.in. następujące prawa w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do 

zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 

administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 

administratorowi danych. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 



 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności 

do zmiany Czasu Trwania Konkursu lub Etapów Konkursu. Wszelkie zmiany w 

niniejszym Regulaminie będą publikowane na Stronie Konkursowej. Z zastrzeżeniem 

szczególnych postanowień niniejszego Regulaminu zmiany nie mogą ograniczać praw 

nabytych przez Uczestników do czasu zmiany. 


