REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny
towarzyszący akcji społecznej „Wywieś flagę, daj odwagę” zwany dalej „Konkursem”.
2.
Konkurs odbywa się na stronie sklepu Kinky Winky, pod adresem:
https://www.kinkywinky.pl/wywies-flage-daj-odwage/
3.
Celem Konkursu jest wyłonienie 1 (słownie: jednego) zwycięzcy miesięcznie, który
wziął udział w Konkursie i spełnili wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
§ 2.
Organizatorem i koordynatorem konkursu jest sklep Internetowy dostępny pod
adresem internetowym www.kinkywinky.pl prowadzony przez ANTONIEGO
RUSZKOWSKIEGO-GRUSZKĘ prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
KINKY WINKY ANTONI RUSZKOWSKI-GRUSZKA wpisanego do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres
miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Piastowska 58A/18, 80-332
Gdańsk; NIP: 5851389006; REGON: 367656911.
Adres do korespondencji: ul. Piastowska 58A/18, 80-332 Gdańsk lub elektronicznej
na adres info@kinkywinky.pl
§ 3.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie
https://www.kinkywinky.pl/wywies-flage-daj-odwage/
§ 4.
Konkurs trwa od 07.08.2020 r. do odwołania

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 1.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące,
zwani dalej „Uczestnikami”.
§ 2.
1.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest
równocześnie Administratorem tych danych. Dane osobowe będą przetwarzane
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody,
na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
3.
Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

III. PRZEBIEG KONKURSU
§ 1.
1.
Początek przyjmowania zgłoszeń w dniu 07.08.2020 r. o godz. 09:00.
2.
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w ostatnim dniu każdego miesiąca, o godz.
00:00.
3.
Ogłoszenie Zwycięzcy najpóźniej w 7 dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca.
§ 2.
1.
Zadaniem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest wykonanie zdjęcia
tęczowej flagi umieszczonej na własnym oknie (ewentualnie pod oknem, na balkonie,
furtce itp.) oraz wysłanie go na adres flagiodwagi@kinkywinky.pl

§ 3.
1.
Przy ustalaniu Zwycięzcy Konkursu Organizator weźmie pod uwagę oryginalność i
kreatywność nadesłanych fotografii.
2.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie https://www.kinkywinky.pl/wywiesflage-daj-odwage/. Dodatkowo Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej
poprzez wiadomość e-mail przesłaną na ich adres poczty elektronicznej, który podali
przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie.
Zwycięzca Konkursu powinien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przesłać
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, na który
ma zostać wysłana nagroda, datę urodzenia, celem potwierdzenia pełnoletności,
numer telefonu oraz adres e-mail.
3.
W przypadku nienawiązania kontaktu przez Zwycięzcę z Organizatorem Konkursu w
terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, Organizator zdyskwalifikuje Zwycięzcę i wyłoni
kolejnego Zwycięzcę.
4.
Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.

IV. NAGRODA
§ 1.
Nagrodą w Konkursie jest kwota 300 PLN przekazywana na konto wybranej
organizacji walczącej o równouprawnienie osób LGBT. Wyboru organizacji dokonuje
wspólnie Zwycięzca oraz Organizator.
§ 2.
Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
§ 3.
Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent o tej samej wartości.

V. REKLAMACJE
§ 1.
Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane przez Uczestników
w formie pisemnej na adres: ul. Piastowska 58A/18, 80-332 Gdańsk lub elektronicznej
na adres info@kinkywinky.pl. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać co najmniej
imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz podstawy zgłaszanej Reklamacji. Reklamacje
będą rozpatrywane w terminie 14 dni od chwili jej doręczenia na wskazany adres.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi
awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa
lub inne niezależne od Organizatora przyczyny. O ewentualnym odwołaniu Konkursu
Organizator poinformuje na firmowym profilu w serwisie Facebook.com (pod adresem
https://www.facebook.com/kinkywinkypl/) oraz na stronie www.kinkywinky.pl w
zakładce Blog.
§ 2.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik, który nie spełni warunków
określonych w regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej
nagrody.
§ 3.
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez uczestników Konkursu.

2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu
zgłoszeń.
3.
Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona, nie
może wynosić więcej niż przyznana mu nagroda.

§ 4.
1.
Z dniem dostarczenia Organizatorowi odpowiedzi konkursowych autorzy odpowiedzi
udzielają Organizatorowi prawa (licencji) do bezpłatnego, nieograniczonego
terytorialnie i czasowo wyłącznego wykorzystania swoich odpowiedzi w celach
promocyjnych Organizatora.
2.
Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu
korzystania przez Organizatora z treści zawartych w nagrodzonym zgłoszeniu.
3.
Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego, w zakresie treści
przesłanych odpowiedzi konkursowych.
§ 5.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie jego
rodzin, jak również zleceniobiorcy oraz inni podwykonawcy i współpracownicy
Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również podmioty powiązane z nimi
kapitałowo lub osobowo jak również ich wspólnicy, akcjonariusze lub udziałowcy
§ 6.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotem będącym właścicielem serwisu
Facbook.com oraz Instagram.com. Informacje przekazywane w ramach Konkursu nie
są udostępniane podmiotowi będącemu właścicielem serwisu Facebook.com oraz
Instagram.com. Właściciel serwisu Facebook.com oraz Instagram.com nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu przeprowadzania przez
Organizatora Konkursu. Serwis Facebook oraz Instagram nie pomaga w
przeprowadzaniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook oraz
Instagram do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.
§ 7.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.08.2020 r. i jest dostępny na stronie
internetowej
https://www.kinkywinky.pl/wywies-flage-daj-odwage/konkurs-flagiodwagiregulamin.pdf

