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REGULAMIN KONKURSU ONLINE „VIVO! Z PASJĄ!” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „VIVO! z Pasją”, realizowany  

w ramach obchodów 3 urodzin Centrum Handlowego VIVO! Krosno (zwana dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Goodfellows Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Żymirskiego 3/66, 04-045, 

(zwany dalej „Organizatorem”), nr KRS: 0000237632. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, w każdym wieku zwane dalej „Uczestnikami”). 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest uzyskanie zgody przedstawiciela 

ustawowego, wyrażonej na piśmie. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy,  

tj. VIVO! Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa 

 nr KRS 0000394166 oraz członkowie ich rodzin, pracownicy punktów handlowych i usługowych 

znajdujących się na terenie Centrum Handlowego VIVO! Krosno (dalej także: „C.H. VIVO! 

Krosno”) oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego C.H. VIVO! Krosno.  

Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności 

na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca bądź 

współpraca jest wykonywana – bez względu na formę zatrudnienia i rodzaj umowy. 

5. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursu. 

W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub 

naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursu oraz/lub 

prawo do otrzymania nagród. 

 

§ 2  Cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest promocja C.H. VIVO! Krosno. 

 

§ 3 Czas trwania i miejsce Konkursu 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w przestrzeni C.H. VIVO! Krosno oraz na stronie 

https://www.facebook.com/vivokrosno. 

2. Konkurs realizowany będzie od dnia 7.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r.  

 

§ 4 Przebieg Konkursu 

 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

a. Zapoznać się z Regulaminem. 

b. W czasie trwania Konkursu wysłać zgłoszenie do konkursu zawierające: 

1) wykonane przez siebie fotografie artystyczne przedstawiające lub nawiązujące do pasji 

i zainteresowań Uczestnika. Fotografie powinny zostać przesłane w formacie jpg. 

w możliwie najlepszej jakości i największym rozmiarze. Uczestnik może zgłosić do 

konkursu maksymalnie 3 fotografie, zawarte w jednym zgłoszeniu. 

2) Imię, nazwisko, wiek i numer telefonu  

3) W przypadku uczestników niepełnoletnich również skan zgody opiekuna prawnego na 

udział w konkursie. 

c. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15.09.2020 do godziny 23.59. na adres 

mailowy:konkursvivo@goodfellows.pl  

https://www.facebook.com/vivokrosno
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d. Jury spośród otrzymanych zgłoszeń wyłoni 3 laureatów, których zgłoszenia zostaną 

najwyżej ocenione pod względem wartości artystycznej. 

e. Zgłoszona do Konkursu praca nie może w jakikolwiek sposób godzić w uczucia innych, 

propagować haseł i zachowań uznanych powszechnie za obraźliwe itp. Zdjęcia, filmy oraz 

treści zawierające ww. elementy nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

f. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, 

zawierające maksymalnie 3 fotografie                                      . 

W przypadku, gdy Uczestnik prześle więcej niż jedną odpowiedź, Organizator będzie brał 

pod uwagę tę, która wpłynęła jako pierwsza. 

g. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na 

stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych) mające na celu 

mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy 

któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego 

zgłoszenie z Konkursu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna. 

h. Nazwy profili laureatów (zgodnie z danymi podanymi na profilu Uczestnika) mogą zostać 

opublikowane przez Organizatora w serwisie Facebook.com na profilu C.H. VIVO! Krosno 

2. Przystąpienie do Konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i upublicznienie 

swojego wizerunku oraz przesłanych do konkursu fotografii przez Organizatora oraz VIVO!  

Poland sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy do realizacji celów Konkursu oraz innych celów 

promocyjnych. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na 

wykorzystanie przesłanych fotografii do celów promocyjnych VIVO! Krosno, zwłaszcza na 

przedstawienie fotografii w formie wydruków podczas wystawy fotografii w dniach 28.09.2020 – 

3.10.2020 w VIVO! Krosno oraz do ich publikacji na profilu Facebook VIVO! Krosno. 

 

§ 5  Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu 

 

1. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, których fotografie zostaną ocenione najwyżej przez Jury 

konkursowe. Ocenie będzie poddawana pomysłowość, wyjątkowość zainteresowań, 

kreatywność i wartość artystyczna oraz estetyczna fotografii.  

 

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas podsumowania Konkursu 

w dniu 03.10.2020 w C.H. VIVO! Krosno oraz na profilu Facebook Vivo! Krosno pod postem 

o Konkursie. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do powiadomienia Laureatów konkursu o zwycięstwie 

wcześniej, drogą mailową lub telefoniczną. 

 

§ 6 Nagrody dla Laureatów Konkursu 

 

1. Nagrodą w Konkursie będzie Karta Podarunkowa VIVO! Krosno o wartości 300zł (dalej: 

„Nagroda”). Pula nagród w konkursie wynosi 3 karty zakupowe o wartości 300 zł każda. 

2. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie wystawa wydruków nadesłanych fotografii, 

zorganizowana w dniach 28.09.2020 - 3.10.2020 na terenie C.H. VIVO! Krosno, 

 

§ 7  Odbiór Nagrody 

 

1. W celu odebrania Nagrody Zwycięzca Konkursu powinien zgłosić się osobiście w dniu 

03.10.2029r. do C,H, VIVO! Krosno (scena) podczas finału 3 Urodzin VIVO! Krosno. Odebranie 

Nagrody nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru Nagrody. W przypadku osób 

niepełnoletnich protokół podpisuje opiekun prawny. 
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2. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy konkursu po odbiór nagrody, nagrodę będzie można 

odebrać w administracji C.H. VIVO! Krosno w dniach 5 - 9.10.2020 w godzinach 9.00. – 16.00. 

3. Przy zgłoszeniu po odbiór Nagrody konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a także podanie niezbędnych, do odprowadzenia stosownych podatków, danych 

Zwycięzcy Konkursu (imię, nazwisko, adres zamieszkania dla celów podatkowych, nr PESEL, 

nr NIP, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego) i podpisanie protokołu odbioru Nagrody. 

W przypadku niespełnienia chociażby jednego z powyższych warunków, prawo do Nagrody 

przepada.  

4. Organizator wydaje Nagrodę zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

Płatnikiem należnego podatku jest Organizator. 

5. Nagroda nie podlega wymianie. 

 

§ 8 Dane Osobowe Uczestnika Konkursu 

 

1. Przetwarzającym dane osobowe udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest  Organizator. 

2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców i Uczestników Konkursu, na czas realizacji 

Konkursu jest Organizator (adres mailowy Administratora: marta.borowska@goodfellows.pl), 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych w przypadku Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres email, data urodzenia, a w przypadku Zwycięzców dodatkowo adres 

zamieszkania i PESEL, 

4. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie do 

publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska poprzez wyczytanie ich przez prowadzącego 

ze sceny,  celem ogłoszenia wyników konkursu. 

5. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy 

następujących po zakończeniu Konkursu  w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu 

do wydania Nagrody, w celu wydania Nagrody, w celu udokumentowania wyników Konkursu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, 

w celu jej rozpatrzenia oraz odprowadzenia stosownych podatków od Nagród. 

6. Dane osobowe udostępniane przez Uczestników/Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane 

w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz odprowadzenia stosownych 

podatków od Nagród. 

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo wnoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w RODO.  

8. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursu przez Uczestnika oraz 

rezygnacją z Nagrody przez Laureata Konkursu.  

9. Każda osoba, czyjej dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

10. Dane osobowe potrzebne do odprowadzenia podatków są przechowywane tylko przez okres, jaki 

wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.  

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie 

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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz innych przepisów 

powszechnie obowiązujących. 
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12. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator może powierzyć dane osobowe Uczestników swoim 

podwykonawcom.  

13. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

§ 9 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie 

trwania Konkursu, nie później jednak niż 14 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników. 

Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę 

wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 

nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, 

treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. Reklamacje   należy   kierować   pisemnie   na   adres   Organizatora: Goodfellows Sp. z o.o., ul. 

Żymirskiego 3/66, 04-045 Warszawa z dopiskiem „Konkurs „VIVO! Z Pasją”, lub adres e-mailowy: 

marta.borowska@goodfellows.pl 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu, Jury Konkursu  (Jury 

pełni również funkcję Komisji ds. reklamacji) za pomocą listu poleconego, najpóźniej w terminie 

14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

5. Rozstrzygnięcie reklamacji przez Jury Konkursu następuje w formie decyzji. 

6. Jury Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 10   Wizerunek Uczestników 

 

1. W związku z udziałem Uczestników w Konkursu w czasie Konkursu powstaną zdjęcia i nagrania 

filmowe z udziałem Uczestników (dalej: „Dzieła”).  

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i VIVO! Poland Sp. z o.o. 

w związku ze zdjęciami i nagraniami filmowymi dokumentującymi Konkurs, swojego wizerunku 

utrwalonego w każdym prawnie dopuszczalnym celu na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

na polach wskazanych w pkt. 4 poniżej oraz na polach eksploatacji wskazanych w pisemnym 

oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

3.  Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku przez Uczestnika następuje nieodpłatnie na 

każdym z pól eksploatacji określonych w pkt. 4. 

4. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej następuje 

w szczególności na poniższych polach eksploatacji: 

a) rozpowszechnianie zdjęć oraz publikowanie w prasie, mediach elektronicznych, 

w szczególności w Internecie, broszurach, ulotkach, gazetach; 

b) korzystanie ze zdjęć w ramach reklamy lub promocji Organizatora, Zleceniodawcy lub C.H. 

VIVO! Krosno (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach reklamowych, 

wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych itp.), niezależnie od formy 

materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak 

również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzania i sposobu dystrybucji; 

c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesłanie za pomocą sieci 

komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub 

wykorzystywanie w bazach danych; 

d) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, lub inną znaną techniką; 

e) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f) wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
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g) publiczne wykonanie, używanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

5. Laureat Konkursu będzie zobowiązany wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez 

Organizatora i/albo  VIVO!  Poland Sp. z o.o. na inne, niewymienione w pkt. 4 powyżej lub nowe 

pola eksploatacji nieznane w momencie przeprowadzenia Konkursu, na żądanie Organizatora 

lub VIVO! Poland Sp. z o.o. złożone w terminie jednego roku od dnia rozpoczęcia Konkursu.  

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszej Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji 

VIVO! Krosno, a także zamieszczony jest na stronie www.vivo-krosno.pl. 

2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie; 

wszelkie informacje o Konkursu dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie 

informacyjny. 

3. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz z realizacją praw 

i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania 

reklamacyjnego opisanego w § 9 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd 

powszechny właściwy dla Organizatora. 

4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 


