REGULAMIN KONKURSU
„GoodBye Stress"
dalej również jako „Regulamin”
https://www.kneipp.com/pl
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu "GoodBye Stress", zwanego
dalej Konkursem.

2.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Kneipp GmbH z siedzibą przy ul. Winterhäuser
Str. 85, 97084 Würzburg (Niemcy), zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym (Handelsregister)
prowadzonym przez Sąd Rejonowy - Sąd Rejestrowy (Amtsgericht -Registergericht) Würzburg HRB
Nr. 12254, NIP: DE 134 158 209 (dalej również jako „Organizator”)

4.

Organizator zlecił organizację Konkursu Annie Jechna-Grabskiej, prowadzającej działalność
gospodarczą pod firmą Anna Jechna-Grabska first aid communication z siedzibą w miejscowości
Brańszczyk, ul. Nadbużna 83, 07-221 Brańszczyk, NIP: 7621859952, REGON: 142113091. Firma Anna
Jechna-Grabska first aid communication w sprawach związanych z organizacją i realizacją Konkursu
działa w imieniu i na rzecz Organizatora (dalej jako „Wykonawca”).

5.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Uczestniczek Konkursu, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy.

6.

Organizator

udostępnia

Regulamin

nieodpłatnie

za

pośrednictwem

strony

internetowej

https://www.swiatkneippa.pl oraz w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie
i wydrukowanie.

7.

Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej https://www.swiatkneippa.pl
należącej do Organizatora. Do promowania i udostępniania informacji o Konkursie Organizator
będzie korzystał ze strony https://www.facebook.pl/KneippPolska, która należy do Organizatora.

8.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i
wyboru Zwyciężczyń Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Jury”). W skład Jury
wchodzą przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciele agencji PR oraz agenci interaktywnej
współpracujący z Organizatorem.

9.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także
oznacza, że Uczestniczka zapoznała się z Regulaminem i w pełni go akceptuje.
§ 2. UCZESTNICZKI KONKURSU

1.

Uczestniczkami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, kobiety, które odpowiedzą na Pytanie Konkursowe „Dlaczego to Ciebie powinniśmy

wybrać do metamorfozy?” zamieszczając pod konkursowym postem udostępnionym na stronie
https://www.facebook.com/KneippPolska komentarz z odpowiedzią lub prześlą wiadomość e-mail z
odpowiedzią na adres konkurs@swiatkneippa.pl (dalej „Uczestniczka”) w okresie trwania Konkursu,
tj. od 01.09.2020 r. do 21.09.2020 r oraz wezmą udział w rozmowie online poprzez program Zoom
lub Webex z przedstawicielami Organizatora (rozmowa online dotyczy wybranych Uczestniczek
Konkursu, z którymi skontaktuje się Wykonawca na zasadach przewidzianych w Regulaminie) .

2.

Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownice ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem i Wykonawcą
Konkursu.
§ 3. CZAS TRWANIA KONKURSU

1.

Konkurs trwa od 01.09.2020 r. do 21.09.2020 r. Rozmowy online z wybranymi Uczestniczkami
odbędą się w dniach od 22.09.2020 r. do 2.10.2020 r.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu oraz do przedłużenia
czasu jego trwania.

3.

Zakończenie lub przedłużenie czasu trwania nie może naruszać praw Uczestniczek Konkursu
nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.
§ 4. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.

Konkurs skierowany jest do kobiet, które:
a)

chcą wziąć udział w programie „NATURALNIE SZCZĘŚLIWE bez stresu”, który pomoże zwalczać

stres w codziennym życiu;
b)

odpowiedzą na Pytanie Konkursowe „Dlaczego to Ciebie powinniśmy wybrać do

metamorfozy?”

zamieszczając

pod

konkursowym

postem

udostępnionym

na

stronie

https://www.facebook.com/KneippPolska komentarz z odpowiedzią lub prześlą wiadomość e-mail z
odpowiedzią na adres konkurs@swiatkneippa.pl;
c)

wezmą udział w rozmowie online prowadzonej poprzez program Zoom lub Webex z

przedstawicielami Organizatora (dotyczy wybranych Uczestniczek Konkursu).

3.

W przypadku:
a)

zamieszczenia komentarza z odpowiedzią pod postem udostępnionym na stronie

https://www.facebook.com/KneippPolska nazwa profilu na portalu społecznościowym Facebook
Uczestnika powinna zawierać dane umożliwiające identyfikacje tj. imię i nazwisko Uczestniczki;
b)

wysłania wiadomości e-mail z odpowiedzią na adres konkurs@swiatkneippa.pl adres e-mail

Uczestniczki lub treść wiadomości e-mail powinna zawierać dane umożliwiające identyfikacje tj. imię
i nazwisko Uczestniczki;

4.

Udzielając odpowiedzi na Pytanie Konkursowe - zamieszczając pod konkursowym postem
udostępnionym na stronie https://www.facebook.com/KneippPolska komentarz z odpowiedzią lub
przesyłając wiadomość e-mail z odpowiedzią na adres konkurs@swiatkneippa.pl Uczestniczka
przystępuje do Konkursu i akceptacje jego Regulamin.

5.

W trakcie trwania Konkursu Uczestniczka może przesłać tylko jedną odpowiedź na Pytanie
Konkursowe. W przypadku przesłania większej liczby odpowiedzi w Konkursie bierze udział
odpowiedź przesłana jako pierwsza.

6.

W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i wysyłanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy lub wiadomości e-mail, które nie
spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub zawierają nieprawdziwe informacje
lub dane lub zawierają treści naruszające przepisy prawa lub treści naruszające dobre obyczaje.

8.

Uczestniczka Konkursu oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na Pytanie Konkursowe i przysługuje
jej do niej pełnia praw autorskich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, w szczególności
autorskich praw majątkowych odpowiedzialność za naruszenie ponosi Uczestniczka.

9.

Uczestniczka Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych odpowiedzi na
Pytanie Konkursowe przez Organizatora Konkursu w celach związanych z przeprowadzaniem
Konkursu, w tym wyraża zgodę na opublikowanie odpowiedzi na stronie internetowej i stronach
portali społecznościowych Organizatora wskazanych w Regulaminie.
§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘŻCZYŃ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.

W dniach od 22.09.2020 r. do 25.09.2020 r. Jury Konkursowe zapozna się z udzielonymi przez
Uczestniczki odpowiedziami na Pytanie Konkursowe i wybierze Uczestniczki Konkursu, z którymi
skontaktuje się w celu przeprowadzenia rozmowy online.

2.

Jury Konkursowe oceniać będzie poprawność tematyczną i kreatywność udzielonych odpowiedzi na
Pytanie Konkursowe.

3.

W trakcie rozmowy online Jury Konkursowe oceniać będzie poziom zaangażowania i chęć wzięcia
udziału w programie.

4.

Ogłoszenie Zwyciężczyń nastąpi w dniu 2.10.2020 r.

5.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://facebook.com/KneippPolska/, a także na stronie
https://www.swiatkneippa.pl.

6.

Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 6. NAGRODY W KONKURSIE

1.

W Konkursie zostanie przyznanych pięć nagród dla Zwyciężczyń. Jedna Zwyciężczyni może otrzymać
maksymalnie jedną nagrodę.

2.

Uczestniczki, które wezmą udział w rozmowie online, a nie zostaną Zwyciężczyniami Konkursu
otrzymają od Organizatora zestaw kosmetyków marki Kneipp.

3.

Nagrodą w Konkursie jest udział w programie „Naturalnie Szczęśliwe bez stresu”, którego opis
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej również jako „Program”).

4.

Uczestniczki Konkursu wyrażają zgodę na to, że Wykonawca skontaktuje się z wybranymi
Uczestniczkami (przy pomocy środka komunikacji takiego, z którego Uczestniczka przesłała
odpowiedź na Pytanie Konkursowe) celem uzgodnienia terminu rozmowy online oraz podania

danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w rozmowie online oraz przesłania zestawu
kosmetyków Kneipp (w przypadku Uczestniczek, które nie zostaną Zwyciężczyniami Konkursu).

5.

Po wyłonieniu Zwyciężczyń Wykonawca skontaktuje się z nimi celem podania przez Zwyciężczynie
danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Programie oraz podpisanie umowy wzięcia
udziału w Programie na zasadach ustalonych między Zwyciężczynią w Wykonawcą.

6.

Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do
nagrody na osoby trzecie.

7.

Jeżeli Zwyciężczyni:
a) zrezygnuje z udziału w Programie;
b) nie weźmie udziału w rozmowie online;
c) nie podpisze umowy o której mowa w § 6 ust. 5,
Organizator ma prawo zaproszenia kolejnych Uczestniczek na rozmowy online oraz wyłonienia
kolejnych Zwyciężczyń. Z tego powodu termin trwania Konkursu i ogłoszenia Zwyciężczyń może ulec
zmianie na zasadach określonych w § 3.
§ 7. REKLAMACJE

1.

Uczestniczka Konkursu może złożyć pisemne zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Konkurs
realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać drogą poczty elektronicznej
wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: konkurs@swiatkneippa.pl
najpóźniej w terminie 14 od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.

3.

Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestniczkę Konkursu
Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.

Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestniczki Konkursu, za
pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.
§ 8. OŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami
wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540
z późn. zm.).

2.

Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem serwisu Facebook, nie jest w
żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z serwisem
Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestniczki w ramach Konkursu powierzane są
Organizatorowi a nie Serwisowi.

3.

Użytkowniczka serwisu Facebook przyjmuje do wiadomości iż wzięcie udziału w Konkursie przez
Uczestniczkę oznacza iż Uczestnika wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
§ 9. DANE OSOBOWE

1.

Administratorem danych osobowych Uczestniczek Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez Uczestniczki Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie lub skorzystanie z
Nagrody.

2.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy,
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy.

3.

Dane osobowe Uczestniczek będą przechowywane do końca okresu udzielania odpowiedzi na
reklamacje, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.

Dane osobowe Zwyciężczyń będą przechowywane dłużej, na podstawie osobnych umów wzięcia
udziału w Programie podpisanych po ogłoszeniu Wyników Konkursu.

5.

Uczestniczka może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich
przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania
(zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w
art. 18 RODO (Uczestniczka może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych na okres
weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jej sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestniczki przetwarzanie jej danych jest
niezgodnie z prawem, lecz nie chce ona, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy
dane są potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub
obrony roszczeń),
c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak
nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestniczki, które odbywało się w
oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo
do bycia zapomnianym”),
e) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od
Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego
administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych osobowych dostarczonych Organizatorowi
przez Uczestniczkę i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy, które mają
postać elektroniczną,
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane
przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art.
21 ust. 1 RODO).

6.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących
Uczestniczkom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego
siedziby lub adres poczty elektronicznej: info@kneipp.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw,
może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi
osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestniczka ma prawo wnieść
skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana
nie naruszy praw Uczestniczek Konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem. O wszelkich zmianach
Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem
https://www.swiatkneippa.pl i na stronie https://www.facebook.com/KneippPolska.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania
Konkursu i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu serwisu Facebook.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

5.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.

6.

Regulamin z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Załącznik:
1)

Opis programu „Naturalnie Szczęśliwe bez stresu”.

Załącznik nr 1
OPIS PROGRAMU
„Naturalnie Szczęśliwe bez stresu"
https://www.kneipp.com/pl
Udział w programie „Naturalnie Szczęśliwe bez stresu” jest nagrodą w konkursie „Goodbye Stress”
organizowanym przez Kneipp GmbH z siedzibą przy ul. Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg (Niemcy),
zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Sąd Rejonowy - Sąd Rejestrowy
(Amtsgericht -Registergericht) Würzburg HRB Nr. 12254, NIP: DE 134 158 209.
Program ma na celu nauczenie Zwyciężczyń jak niwelować stres w życiu codziennym dzięki 5 filarom
filozofii Sebastiana Kneippa.

Na program składa się:
1.

Uczestnictwo w sekcji zamkniętych spotkań „Naturalnie Szczęśliwe bez stresu”, który będzie trwał od
12.10.2020 do 14.12.2020, czyli cotygodniowe spotkanie online, podczas których omawiane będą
zmiany zgodne z filozofią S. Kneippa, których wdrożenie w życie pomoże w niwelowaniu stresu oraz
konsultacje z ekspertami:
i. Ola Potykanowicz – psycholog,
ii. Agata Ziemnicka – dietetyk,
iii. Ola Żelazo – trenerka fitness,
iv. Małgorzata Jachacz-Łopata – fizjoterapeutka,
v. Ewa Łusiak – Brand Manager marki Kneipp.
Spotkania będzie prowadzić dziennikarka Beata Sadowska.

2.

Wzięcie udziału w sesji zdjęciowej oraz reportażu przygotowywanym przez magazyny Świat Kobiety
oraz Przyjaciółka.

3.

Udział w jednej Konferencji Prasowej w Warszawie – przewidywane styczeń 2021.

4.

Upominki od Organizatora m.in kosmetyki, strój sportowy, mata do jogi, butelka na wodę.

5.

Podzielenie się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w Programie nagrywając min. 2 krótkie filmy wideo.

Organizator pokrywa koszty związane z realizacją Programu, w tym koszty dojazdu i ewentualne noclegi
związane z sesją zdjęciową, reportażem oraz konferencją prasową (z wyłączeniem kosztów dołączenia do
spotkań online).

