
REGULAMIN KONKURSU NAMILEO WYMARZONY PREZENT NA ŚWIĘTA 

§1 [Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa, prawa i 
obowiązki uczestników oraz zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: 
„WYMARZONY PREZENT NA ŚWIĘTA” zwany dalej jako „Konkurs”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Namileo Marcelina Chojecka z siedzibą w Trzcianie, ul. Trzciana 
166, 32-733 Trzciana, posługujący się numerem NIP 8681933517, zwany dalej 
„Organizatorem”.  

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019 poz. 847 z późn. zm.).  

5. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu 
cywilnego (Dz.U.2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).  

6. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 2 grudnia 2021r. (od 12:00) do dnia 16 
grudnia 2021r. (23:59), dalej jako: „Czas trwania konkursu”.  

7. Nadzór nad prawidłowością Konkursu sprawuje powołana przez Organizatora komisja, o 
której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, zwana dalej „Komisją”.  

8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. 
Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się 
przestrzegać jego zasad. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez udostępnienie zdjęcia 
zgodnego z ideą konkursu, pod postem konkursowym (dalej jako „Zgłoszenie”). Szczegółowe 
zasady udziału w Konkursie znajdują się w §2 Regulaminu.  

9. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

§ 2 [Warunki uczestnictwa w Konkursie] 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
2. Zadanie konkursowe polega na publikacji zdjęcia, na którym uwieczniona będzie praca 

plastyczna pokazująca wymarzony prezent dziecka.  
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, które łącznie spełniają następujące warunki:  
a. dokonały prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem 
portalu internetowego Facebook www.facebook.com, poprzez udostępnienie zdjęcia 
zgodnego z ideą konkursu w komentarzu pod postem konkursowym widniejącym pod 
adresem: 
https://www.facebook.com/namileocom/photos/a.119282073264887/405880537938371/?t
ype=3&notif_id=1638443007704892&notif_t=page_post_reaction&ref=notif (dalej jako: 
„Post konkursowy”); 
b. akceptują treść niniejszego Regulaminu;  
c. podejmując wszelkie działania niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym 
przesyłając Organizatorowi Pracę konkursową potwierdza, że przysługuje mu całość 
autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej i nie narusza ona praw osób trzecich. 
Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanej Pracy konkursowej oraz, w przypadku gdy na zdjęciu, poza Uczestnikiem, 
sfotografowane są inne osoby, że wszystkie te osoby, których wizerunek został utrwalony na 



Pracy konkursowej, wyrażają zgodę na jej publiczne udostępnienie. Uczestnik wyraża zgodę 
na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w formie fotografii stanowiącej Pracę 
Konkursową przez Organizatora obejmującej m.in. wykorzystanie, utrwalanie i powielanie 
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach promocji Konkursu oraz 
marki Namileo po zakończeniu konkursu w materiałach reklamowych w Internecie. Uczestnik 
przyjmuje do wiadomości, iż Prace konkursowe zawierające zdjęcia osób innych niż 
Uczestnik, co do których jest uzasadnione przypuszczenie, że są to osoby poniżej 18 roku 
życia, nie będą publikowane przez Organizatora. 

4. Uczestnik dokonując Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej Pracy konkursowej. 
Udzielenie licencji następuje na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w celach promocji 
Konkursu oraz marki Namileo po zakończeniu konkursu w materiałach reklamowych w 
Internecie. Uczestnik wyraża zgodę na publikację Pracy konkursowej na potrzeby realizacji i 
promocji Konkursu oraz w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach 
Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na podejmowanie przez Organizatora wszystkich 
czynności koniecznych do udostępnienia Pracy konkursowej, w tym publikację Pracy 
konkursowej w mediach społecznościowych i w Internecie oraz na obróbkę redakcyjną i 
komputerową, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania Utworu: wprowadzania do sieci 
komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, 
publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i członkowie rodziny 
pracowników Organizatora oraz pracownicy, współpracownicy i członkowie rodzin 
pracowników Namileo. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo 
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

6. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wiele razy, jednak ma on prawo tylko do 
jednej Nagrody.  

7. Po przesłaniu przez Uczestnika Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, która 
ma na celu ustalenie, czy przesłana Praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu i 
czy Zgłoszenie jest zgodne z założeniami Konkursu.  

8. Prace konkursowe o niewłaściwym formacie i wielkości, o treści wulgarnej, obraźliwej, 
nawołujące do nienawiści, przemocy, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, 
krzywdzące zwierzęta oraz sprzeczne z prawem i postanowieniami Regulaminu (w 
szczególności z ust. 3 powyżej) są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.  

§3 [Nagrody w Konkursie] 

1. Nagrodą (dalej jako „Nagroda”) w Konkursie jest: 1 (słownie: jedna) Nagroda za uzyskanie 
pierwszego miejsca w Konkursie, która składa się z: kodu rabatowego o wartości 300zł brutto 
możliwego do wykorzystania na platformie internetowej www.namileo.com    

2. Łączna wartość wszystkich Nagród w Konkursie to 300 PLN.  
3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być dzielone, wymienione na ekwiwalent pieniężny 

lub inną nagrodę rzeczową.  
4. Laureat nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie 

się całości Nagrody. 



5. Organizator informuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zdjęcia Nagród 
przedstawionych w materiałach promocyjnych Konkursu mogą w niewielkim stopniu różnić 
się od rzeczywistego wyglądu Nagród.  

§ 4 [Rozstrzygnięcie Konkursu] 

1. Spośród wszystkich zgłoszonych Prac konkursowych specjalnie powołana przez Organizatora 
5-osobowa Komisja składająca się z osób wskazanych przez Organizatora wybierze te, które 
wyróżniają się pod względem zgodności Pracy konkursowej z przesłaniem firmy Namileo – 
Jedną Prace konkursową wyróżniającą się według Komisji największą kreatywnością, radością 
i pomysłowością przedstawienia, zostanie nagrodzona przez Komisje Nagrodą.  

2. Komisja dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w dniu 17.12.2021r i jeszcze tego 
dnia Organizator opublikuje informację o zwycięzcy Konkursu w poście publicznym na swoim 
profilu w serwisie Facebook znajdującym się pod adresem: 
https://www.facebook.com/namileocom/  

3. Przy odbiorze Nagród Laureat może zostać poproszony o przekazanie danych niezbędnych do 
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, tj. imię i nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania.  

4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.  

§5 [Informowanie o wygranej i zasady wydania Nagród] 

1. Laureaci Nagród zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej na portalu 
Facebook, poprzez komunikator Messenger w ciągu 3 dni roboczych od daty wyłonienia ich 
przez komisję. Laureat zobowiązany jest ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-
mail odpowiedzieć na wiadomość przesyłając Organizatorowi informacje o tym, czy 
przyjmuje Nagrodę.  

2. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w terminie 5 dni roboczych zgodnie z §5 ust. 1 powyżej, 
powoduje utratę Nagrody przez Laureata.  

3. W przypadku braku spełnienia przez Laureata Nagrody wymogów, o których mowa w ust. 1 i 
2, Komisja dokonuje wyboru Pracy konkursowej, która spełnia wymogi określone w §2 
Regulaminu. 

4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.  
5. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, w 
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione 
przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega 
wykluczeniu z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez 
Organizatora nagrody.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy 
o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych 
powodów, takich jak trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.  

§6 [Ochrona danych osobowych] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Namileo Marcelina Chojecka 
z siedzibą w Trzcianie, ul. Trzciana 166, 32-733 Trzciana, posługujący się numerem NIP 
8681933517.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z 



Rozporządzeniem 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.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia 
Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureata Konkursu, oraz na potrzeby postępowania 
reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w 
Konkursie. Dane osobowe Laureata Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania 
Nagród i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o 
rachunkowości oraz w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora 
obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie 
uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z 
Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności 
na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania 
obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów 
podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 
wykonania takich obowiązków.  

5. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników 
należy przesyłać na adres Administratora danych osobowych: Namileo Marcelina Chojecka, 
ul. Proszówki 611, 32-700 Bochnia pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
marcelina.chojecka@namileo.com    

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii 
danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu 
bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec 
przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu 
Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu 
lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi 
pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do 
realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą 
uzyskać do nich dostęp podmioty świadczące usługi IT dla Organizatora. Dane osobowe 
Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, 
którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności 
organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i 
egzekwowania prawa.  

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do Laureata) do otrzymania nagrody lub (w 
przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych 
osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie lub (w przypadku 
Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.  

9. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników 
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, 
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem 



lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez 
Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem 
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.  

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureata 
Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora do czasu 
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia 
zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W 
przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych 
obowiązków ciążących na Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i 
przechowywane przez Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od 
Administratora danych przepisy prawa  

§7 [Postępowanie reklamacyjne] 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo składania reklamacji. Reklamację można składać 
pisemnie w czasie obowiązywania Konkursu oraz do 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia 
Konkursu na adres Organizatora tj. Namileo Marcelina Chojecka, ul. Proszówki 611, 32-700 
Bochnia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu 
kontaktowego, adres zamieszkania, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i 
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie do 14 dni od daty ich otrzymania, jednak nie 
później niż do dnia 1.01.2022 r.  

4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora na piśmie na adres podany w 
reklamacji.  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego 
dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

§8 [Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie konkursowej pod 
adresem https://namileo.com/content/2-dokumenty-do-pobrania-namileocom  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia 
warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany 
Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną ̨zamieszczone na Stronie 
konkursu w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Uprawnienia wynikające z udziału w Konkursie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.  
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2021.  


