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REGULAMIN KONKURSU o nazwie „Konkurs Verdin Fix” 
 

§ 1. Konkurs 
 
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do 

osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 
1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej 
„Uczestnikami”). Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski. 

 
§ 2. Organizator Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Olga Smile STUDIO SMILE z siedzibą przy 

ul. Domaniewskiej 47/10 02-672 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Organizator działa na zlecenie firmy Wavemaker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (adres: 02-593 Warszawa, ul. Żaryna nr 2B, budynek D, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000058177, NIP: 5252194029, REGON 016369046, dalej zwaną „Agencją”. 

3. Organizator i Agencja działają w imieniu własnym, ale na rzecz USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (dalej „USP Zdrowie” lub „Klient”).  

 
§ 3. Zasady konkursu 

 
1. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział 

w Konkursie będzie równoznaczny z przeczytaniem, zrozumieniem i akceptacją Regulaminu. 
2. Post konkursowy na blogu zawiera link do Regulaminu Konkursu. Regulamin konkursu jest 

dostępny na stronie https://www.olgasmile.com/pliki/verdin-fix/regulamin-konkurs-verdin-fix.pdf  
3. Konkurs odbywa się na blogu www.OlgaSmile.com (dalej: „Konkurs”). W Konkursie mogą brać udział 

wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, będące 
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane w 
niniejszym Regulaminie Uczestnikami. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin 
Organizatora i Autora Bloga, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i 
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

5. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na odpowiedzi na pytanie „Jakie dania 
wspominasz z czasów dzieciństwa?”, odpowiedź publikując w komentarzu na blogu pod wpisem 
„HERBATKI VERDIN FIX i KONKURS” lub pod postem tego wpisu na fanpage bloga olgasmile.com 
na facebooku, skąd komentarze będą importowane pod w/w wpis na blogu. 

6. Każdy użytkownik może dodać więcej niż jeden komentarz, czyli może udzielić kilka odpowiedzi, 
które należy zamieszczać w oddzielnych komentarzach (zgłoszeniach) pod wpisem na blogu lub pod 
postem tego wpisu na moim fanpage na facebooku tak, aby było widać, za którą konkretnie 
odpowiedź dana osoba biorąca udział w zabawie, została nagrodzona. 

7. Konkurs trwa od poniedziałku 1 lutego 2021, do wtorku 9 lutego 2021 roku włącznie do godziny 
23:59. 

8. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie komentarza z odpowiedzą pod wpisem na 
blogu: „HERBATKI VERDIN FIX i KONKURS” i/lub pod postem tego wpisu na fanpage bloga 
olgasmile.com (https://www.facebook.com/pages/Olga-Smile/117020318335706), skąd komentarze 
z odpowiedzią będą importowane pod w/w wpis na blogu. 

 
 



str. 2 
 

9. Nagrodami w konkursie są: 
Nagroda za 1 miejsce: to urządzenie Thermomix TM6 firmy Vorwerk o wartości 5495,- złotych 
(słownie złotych: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 
o wartości 611,- złotych (słownie złotych: sześćset jedenaście), o łącznej wartości 6106,- złotych 
(słownie złotych: sześć tysięcy sto sześć). Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i 
wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w 
Konkursie nagrody, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. 
Nagroda za 2 miejsce: to karton herbatek Verdin Fix (12 opakowań herbatek Verdin Fix). 
Nagroda za 3 miejsce: to karton herbatek Verdin Fix (12 opakowań herbatek Verdin Fix). 

 
§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród 

 
1. Zgłoszenie na zadanie konkursowe musi spełniać określone poniżej warunki: 

1) Zgłoszenie musi być oryginalne, a jego samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik, 
2) Uczestnikowi przysługują wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie do Zgłoszenia oraz 

Zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, 
w tym w Zgłoszeniu nie można wykorzystać żadnych utworów, artystycznego wykonania ani 
wizerunku osób trzecich, do których Uczestnikowi nie przysługują odpowiednie prawa własności 
intelektualnej, 

3) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń już wcześniej rozpowszechnionych lub 
zgłoszonych do innych akcji promocyjnych lub konkursów, 

4) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń zawierających treści sprzeczne z prawem, 
zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści 
ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne, 

5) Zgłoszenia muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem Konkursu, 
6) Zgłoszenie nie może zawierać nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż 

będących własnością USP Zdrowie Sp. z o.o., 
2. Zgłoszenia konkursowe umieszczane pod innymi postami na Profilu lub zamieszczane w inny 

sposób niż wskazany w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Autora Bloga. 
3. Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych zawierających za każdym razem 

inne Zgłoszenia na zadanie konkursowe. 
4. Uczestnik nie może po opublikowaniu Zgłoszenia wprowadzać do niego zmian. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie treści Zgłoszenia pod kątem 

zawartości treści zakazanych, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej, a w razie stwierdzenia takich 
treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. 
Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. 

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby 
wpływania na wyniki Konkursu, lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. 

7. Spośród wszystkich nadesłanych prac (komentarzy z odpowiedzią na pytanie konkursowe) Autor 
Bloga wybierze 3 (słownie trzy) najciekawsze odpowiedzi. 

8. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie 
subiektywna. 

9. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 20-02-2021. 
10.  Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez 

umieszczenie jednoznacznego komentarza pod wpisem na blogu związanym z konkursem oraz 
drogą poczty elektronicznej na adres email podany w formularzu komentarza, który to adres należy 
wpisać podczas zamieszczania odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu. 

11. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 10 powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o 
konieczności nadesłania do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) 
danych kontaktowych oraz adresowych Uczestnika, koniecznych do wysłania przez Organizatora 
nagrody, tj. imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania. 
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12.  Dane kontaktowe i adresowe Uczestnika mogą być doręczone Organizatorowi przez Uczestnika 
poprzez pocztę elektroniczną (e-mailem) na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
Organizatora: marketing@olgasmile.pl. 

13.  Przekazanie Organizatorowi prawidłowych danych kontaktowych i adresowych jest warunkiem 
otrzymania nagrody w Konkursie. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowych 
danych kontaktowych i adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez 
Organizatora do Uczestnika zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 5 powyżej, oznacza to utratę 
przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

14.  Nagrody będą wysłane do Uczestników pocztą lub kurierem. 
15.  Warunkiem wydania nagrody jest potwierdzenie przez Uczestnika odbioru przesyłki zawierającej 

nagrodę. 
16.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub nieodebrania przez Uczestnika nagrody, 

Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
17.  Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie maksymalnie 1 (jedną) nagrodę. 
18. Nagrody nie można wymienić ani na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. 
19.  Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
 

§6. Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych Organizatorowi przez Uczestników Konkursu 

jest Organizator, tj. firma Olga Smile STUDIO SMILE z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47/10 02-
672 Warszawa. 

2. Organizator jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa będzie 
przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów 
związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, w szczególności polegających na 
wydaniu nagród, publikacji listy zwycięzców. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie 
zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne 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), zwanym dalej RODO. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), której Uczestnik może udzielić poprzez wzięcie udziału w konkursie i umieszczenie 
komentarza pod postem z zadaniem konkursowym. Ponadto, dane osobowe Uczestników 
przetwarzane będą w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Organizatora (podstawa z art. 
6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Organizator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Uczestników: 
a) imię i nazwisko, 
b) telefon kontaktowy,  
c) adres zamieszkania, 
d) adres poczty elektronicznej (e-mail). 

4. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestników następującym kategoriom podmiotów: 
1) Wavemaker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
2) USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
3) podwykonawcom, 
4) firmom księgowym, 
5) firmom prawniczym, 
6) podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z Organizatorem, 
7) firmom informatycznym, 
8) bankom, 
9) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, 
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10) właściwym organom, sądom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich 
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. 

5. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników poza teren Unii Europejskiej. 
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń wynikających z Konkursu. 
7. Uczestnicy, których dane przetwarzane są przez Organizatora mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) sprostowania swoich danych osobowych, 
3) usunięcia danych osobowych – gdy, zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego, aby 

Organizator przetwarzał jego dane osobowe może żądać ich usunięcia, 
4) ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych 

osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tym 
Uczestnikiem działań, jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator posiada nieprawidłowe dane lub 
przetwarza je bezpodstawnie lub gdy Uczestnik nie chce ich usunięcia, gdyż są mu potrzebne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu 
względem przetwarzania danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub z uwagi na 
szczególną sytuację, zgodnie z RODO,  

6) do przenoszenia danych – Uczestnik ma prawo otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe 
dotyczące Uczestnika lub zlecić Organizatorowi przesłanie tych danych innemu podmiotowi, 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, z tym, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem. 

8. Podanie danych przez Uczestnika jest warunkiem wydania nagrody w Konkursie. Podanie przez 
uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

9. Dane osobowe wszystkich uczestników konkursu w postaci podanego pseudonimu (nick) oraz 
adresu poczty elektronicznej (email) oraz (opcjonalnie) dodany w formularzu komentarza adres 
strony internetowej uczestnika mogą być przetwarzane w celach związanych z bazą mailingową 
bloga i/lub newsletterem bloga. Treść korespondencji będzie zawierała możliwość wypisania się z 
bazy mailingowej bloga i/lub możliwość wypisania się z otrzymywania newsletterów bloga. 

 
 

§7. Reklamacje 
 
1. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja powinna zostać przesłana 

listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Dla ułatwienia 
identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w 
szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie 
przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od początku trwania 
konkursu lub wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, lecz 
nie później niż do dnia 28-02-2021. 

3. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej 
otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości 
e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail). 
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§8. Postanowienia końcowe 
 
 
1. Organizator (Autor Bloga), Agencja i Klient nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy 

dodawanych przez Uczestnika. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania 

Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w 

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 
przyznano nagrodę. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania 
łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu. 

6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie 
charakter informacyjny. 

7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa. 

 


