
                                       REGULAMIN Konkursu „Światowy Dzień Karmienia Piersią”  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w 

konkursie pod nazwą „Światowy Dzień Karmienia Piersią” (zwanym dalej "Konkursem"). Celem 

Konkursu jest wyłonienie 20 najciekawszych prac spośród nadesłanych na konkurs. Zadanie 

konkursowe: Napisz, dlaczego karmisz/chciałabyś karmić piersią.   

2. Organizatorem Konkursu jest Canpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. 

Puławskiej 430, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000452771, Nr rejestrowy GIOŚ: E0003122W, kapitał zakładowy: 10.801.869,00 PLN w całości 

opłacony (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).  

3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest 

zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz odwołania 

Konkursu.  

5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując do konkursu 

oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.  

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://lovi.pl/  

II. WARUNKI KONKURSU  

1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 1.08.2019 roku do dnia 18.08.2019 roku do godz. 23:59:59.  

2. Konkurs ogłoszony będzie na łamach forum serwisu LOVI w sekcji „Konkursy” 

https://lovi.pl/forum/14  

3. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią następujące 

warunki:  

3.1. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,  

3.2. są zarejestrowane lub zarejestrują się w czasie trwania Konkursu w serwisie LOVI, uzupełnią 

swoje dane teleadresowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania z kodem pocztowym, ulicą i jej nr, 

telefon, adres email), i dodadzą zgłoszenie konkursowe w zakładce „Konkursy” - „Światowy Dzień 

Karmienia Piersią”.  

3.3. prześlą nie więcej niż 1 zgłoszenie (poprzez opcję „Dodaj komentarz”). W Konkursie będą 

oceniane jedynie prace, które zostaną dodane w zakładce „Konkursy”- „Konkurs – Światowy Dzień 

Karmienia Piersią” w terminie do dnia 18.08.2019 roku do godz. 23:59:59. Praca powinna być 

stworzona przez osobę ją zgłaszającą i nie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz dobrych 

obyczajów.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jak również inne osoby biorące 

udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie 

się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.  

https://lovi.pl/
https://lovi.pl/forum/14


5. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powoła Jury konkursowe w składzie: Kama Falandysz, 

Marcin Biedrzycki, Izabela Siewiera.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 23.08.2019 roku, po analizie wszystkich 

nadesłanych prac kwalifikujących się do Konkursu. Jury decydować będzie o przyznaniu nagród, 

oceniając i wybierając najciekawsze i najbardziej oryginalne prace konkursowe nadesłane przez 

Uczestników Konkursu.  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone (opublikowane) w serwisie poradnikowym LOVI w sekcji 

„Konkursy” do dnia 23.08.2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje 

Uczestników Konkursu przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie https://lovi.pl/ 

8. Osoby wskazane jako zwycięzcy, zostaną o tym powiadomione elektronicznie poprzez wysłanie 

stosownej wiadomości na adres e-mail, który Uczestnik wskazał podczas rejestracji w serwisie, do 

dnia 28.08.2019 roku.  

9. Zgłoszenia konkursowe osób, które nie podały pełnych danych teleadresowych (imię i nazwisko, 

pełny adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu) nie będą brane pod uwagę.  

10. Prace niezgodne z tematem konkursu, prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie 

nie będą oceniane w Konkursie.  

III. NAGRODY  

1. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewidział nagrody w postaci: 20 nagród o wartości 753,5  

pln brutto każda.  

2. Nagroda to laktator elektryczny Expert oraz 1 x wkładki Discreet Elegance 20 sztuk białe, 1 x 

wkładki Discreet Elegance 20 sztuk beżowe, 1 x wkładki Discreet Elegance 20 sztuk czarne.  

3.Organizator przyzna każdemu zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 

odpowiadającej kwocie podatku dochodowego należnego od łącznej wartości odpowiednio nagrody 

głównej, nagrody mniejszej, wyróżnienia otrzymanych przez zwycięzcę Konkursu. Nagrody pieniężne, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą wypłacane zwycięzcom, lecz pobrane jako podatek 

dochodowy od wartości nagród i przekazane na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

4. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Uczestników Konkursu w terminie do 

dnia 6.09.2019 roku. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Organizator.  

5. Wysyłka nagród realizowana jest wyłącznie na terenie Polski. Osoby przebywające za granicą, które 

zostały wyróżnione w konkursie są zobowiązane do podania adresu wysyłki na terenie Polski.  

6. Nieodebranie nagrody w okresie 30 dni w siedzibie Organizatora, licząc od daty trzeciej 

nieskutecznej próby doręczenia nagrody, jest równoznaczne z rezygnacją przez zwycięzcę z nagrody.  

7. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.  

8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę 

rzeczową.  

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data doręczenia).  

https://lovi.pl/


2. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać na adres biura Organizatora (Canpol Sp. z o.o. , Słubica B, 

ul. Graniczna 4, 96-321 Żabia Wola) z dopiskiem "Konkurs – Światowy Dzień Karmienia Piersią” listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

3. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 

dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.  

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka jest Canpol Sp. 
z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa (dalej Canpol). 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane i dane Twojego dziecka? 
Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane związku z Twoim 
zgłoszeniem do uczestnictwa w konkursie „Światowy Dzień Karmienia Piersią”. 
Podstawą przetwarzania przez Canpol Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego 
dziecka jest Twoja zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym 
interesem prawnym jest archiwizowanie danych laureatów konkursów w celu zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. Wyrażoną zgodę możesz odwołać w 
dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka innym odbiorcom, którym 
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol. Ponadto Canpol będzie 
udostępniać Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka innym odbiorcom, o ile taki 
obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. 
Twoje dane i dane Twojego dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych.  
 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane i dane Twojego dziecka? 
Canpol będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane w ramach konkursu do czasu wycofania przez 
Ciebie zgody na przetwarzanie, a jeśli nie wycofasz zgody, Canpol będzie przetwarzać Twoje dane i 
dane Twojego dziecka nie dłużej niż do czasu zakończenia konkursu. W sytuacji kiedy zostaniesz 
wytypowana/y do otrzymania nagrody Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka będą 
przetwarzane po zakończeniu konkursu w celu zabezpieczenia Spółki na wypadek ewentualnych 
roszczeń cywilnych wynikających z kwestii przyznania nagrody wygranej w tym konkursie.  
 
Jakie masz prawa? 
Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i danych dziecka, otrzymania kopii danych 
osobowych podlegających przetwarzaniu; 

• sprostowania nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 
RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 



Kontakt  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz 
skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 
Inspektor danych osobowych:  
E-mail: iod@auraco.pl, 
Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

1.1. usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej,  

1.2. niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika 

błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, inne zdarzenia, których 

Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec - w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za 

które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

1.3. czas dostarczenia nagrody przez kuriera. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz. 16, nr 93 ze zm.) 

mailto:iod@auraco.pl

