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REGULAMIN KONKURSU „GIFUJ i WYGRYWAJ” 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „GIFUJ i WYGRYWAJ”, zwanego w dalszej części Regulaminu 
„Konkursem”, jest właściciel galerii handlowej Galeria Sanowa – jest SAN DEVELOPMENT 
Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowaną w rejestrze przedsię-
biorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256399, NIP 687-184-0321, REGON 
180116680 („Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestni-

ka Regulaminu w całości. 
 
II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2020 r. o godz. 10.00, a kończy w dniu 15.02.2020 
r. o godz. 24.00. 

2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 
 
III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa 
określone w niniejszym regulaminie  za wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Re-
gulaminu („Uczestnik”).  

2. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia lub nie posiadające pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawne-
go.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. 
NOVA Management Sp. z o. o. , P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorą-
cych bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najemcy i 
pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Sanowa. 
Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się 
czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy praw-
nej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 
 

 
IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy wykonać poniższe Zadanie Konkursowe: 
a. w dniach 14 i 15.02.2020 r. w godz. 10.00 - 20.00 zgłosić się  do walentynkowej foto 

strefy, znajdującej się na pasażu przy wejściu głównym do galerii, 
b. wypełnić Oświadczenie dotyczące wzięcia udziału w Konkursie. Wzór Oświadczenia 

Uczestnika Konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku 
osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia lub nie posiadających pełnej zdolności do 
czynności prawnych, Oświadczenie dot. wzięcia udziału w konkursie wypełnia rodzic 
lub opiekun prawny Uczestnika. Wzór Oświadczenia dla osoby niepełnoletniej stano-
wi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
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c. wykonać gifa w specjalnej gifbudce. Do wykonania gifa Uczestnik może zaprosić oso-
by trzecie pod warunkiem oświadczenia przez Uczestnika, iż udzieliły one Uczestni-
kowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkur-
sem i nie będą rościły praw do nagrody, 

d. po wykonaniu gifa zostanie on przesłany na podany przez Uczestnika adres mailowy, 
e. następnie otrzymanego gifa należy przesłać na adres mailowy: kon-

kurs@galeriasanowa.pl, wpisując w temacie wiadomości GIFUJ i WYGRYWAJ. Gifa na-
leży przesłać z adresu mailowego, jaki Uczestnik podał w Oświadczeniu Uczestnika 
Konkursu (Załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu). 

2. Przesłanie gifa na podany w art. IV,ust.1,pkt. e mail konkursowy musi nastąpić w termi-
nie od godz. 10.00  dnia 14.02.2020 r. do godz. 24.00 dnia 15.02.2019 r.  

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 
w szczególności związane z działalnością dostawców usług internetowych, które mogły-
by mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia udziału w konkursie. Uczest-
nik składa zgłoszenie we własnym imieniu, nie jest dopuszczone składanie zgłoszeń w 
cudzym imieniu bądź naruszające prawa osób trzecich. W przypadku przesłania większej 
ilości zgłoszeń jednego uczestnika, uwzględnione zostanie tylko pierwsze zgłoszenie, po-
zostałe zostaną zdyskwalifikowane i nie będą podlegały ocenie. Udział w Konkursie i 
udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie do-
browolne i odbywa się na postawie formularza i tam zawartych zgód.  

5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Re-
gulaminu i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika ( a w 
przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych  - przez jego Rodzica lub opiekuna prawnego) następujących oświadczeń 
i gwarancji: 
a. przesłane gify przedstawiają Uczestnika, a całość praw autorskich do tych zdjęć przy-

sługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik oświadcza, iż żadna osoba trzecia nie wy-
stąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w przypadku korzysta-
nia z tych zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem, 

b. zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczest-
nika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden 
sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.  

c. w przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one 
Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z 
Konkursem i nie będą rościły praw do nabycia nagrody 

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z nadesłanego przez 
Uczestnika gif-a w celu przeprowadzenia Konkursu. 

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą 
uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagro-
dę. 

8. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybie-
rze jedno zgłoszenie, które otrzyma najwyższe oceny w zakresie kreatywności, oryginal-
ności i estetyki. 
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V. NAGRODY 
1. Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę w postaci 

aparatu marki Fujifilm Instax Mini 9 (wraz z wkładami Instax oraz etui) o wartości 349,99 
zł brutto. 

2. Dodatkowo do nagrody rzeczowej, o której mowa w powyższym ust. 1, zwycięzca otrzy-
muje nagrodę pieniężną w wysokości 39 zł. Nagroda pieniężna zostanie pobrana przez 
Organizatora, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycz-
nych od nagród w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) i zostanie przekazana do właści-
wego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od 
łącznej wartości nagród oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwy-
cięzcy. 

3. Zwycięzca nagrody zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową do dnia 
19.02.2020 r.  do godz. 16.00.  

4. Nabycie nagrody nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczest-
nika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek 
wyłączających od udziału w Konkursie. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy okaże się, 
że nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, 
nie może odebrać nagrody, nie spełnia warunków Regulaminu lub nie przyjmuje nagro-
dy, traci on prawo do przyznanej nagrody, a o jej przekazaniu decyduje Komisja Konkur-
sowa. 

5. Nagroda wydana będzie w Biurze Administracji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 
17:00 do dnia 28.02.2020 r. 

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 
do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za 
jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za 
wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca 
gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). 

 
 
VI. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RO-
DO). 

2. W związku z przeprowadzaniem Konkursu i w celu wypełnienia obowiązku prawnego cią-
żącego na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z prze-
pisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( U. 1991 Nr 80 poz. 350 z 
późn. zm.), Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: 
imię i nazwisko, adres email, nr telefonu komórkowego, a w przypadku zwycięzcy Kon-
kursu także PESEL oraz adres zamieszkania. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia 
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danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do 
organu nadzorczego wskazanego  w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia 
danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Konkursu jest jedno-
znaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania da-
nych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór nagrody. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego za-
kończeniu przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji Galerii Sano-
wa, na stronie www.galeriasanowa.pl. oraz na stanowisku wykonywania gifa (pasaż Ga-
lerii Sanowa) oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Kon-
kursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści te-
go rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowie-
nia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej 
wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 
Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisma zawierającego reklamację. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Konkursu będą rozpoznawane przez rzeczowo i 
miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.galeriasanowa.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „GIFUJ i WYGRYWAJ” 
 
Ja, niżej podpisany(a):  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail, z którego zostanie wysłane zgłoszenie 

konkursowe: …………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 
꙱ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu „GIFUJ i WYGRYWAJ” 
 
꙱ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  które podałem/am w celu przeprowadzenia 
Konkursu „GIFUJ i WYGRYWAJ” zgodnie z przyjętym założeniami wskazanymi w Regulaminie tej Akcji. Dane 
osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Uczestnicy Akcji 
mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i zaprzestania ich przetwarzania. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie  
 
꙱ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu 
„GIFUJ i WYGRYWAJ” przez spółkę San Development Sp. z o. o.  

 
꙱ Wyrażam zgodę na przesłanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail gifa z moim wizerunkiem 
wykonanego w ramach Konkursu "GIFUJ i WYGRYWAJ". 
 
꙱ Oświadczam, że osoby trzecie, których wizerunki widnieją na utworzonym przeze mnie gifie, udzieliły mi wyraźnej 
zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. 
 
 
 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika* 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „GIFUJ i WYGRYWAJ” 

(osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych) 
 
 
Ja, niżej podpisany(a):  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail, z którego zostanie wysłane zgłoszenie konkursowe: 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 
꙱ Oświadczam, iż jestem Opiekunem prawnym/Rodzicem dziecka ………………………………………………….. 
 
꙱ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu „GIFUJ i WYGRYWAJ” 
 
꙱ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  które podałem/am w celu przeprowadzenia Kon-
kursu „GIFUJ i WYGRYWAJ” zgodnie z przyjętym założeniami wskazanymi w Regulaminie tej Akcji. Dane osobowe 
będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Uczestnicy Akcji 
mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i zaprzestania ich przetwarzania. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla realizacji Akcji. 
 
꙱ Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku ………………………………………….…….. (imię i nazwisko osoby niepełno-
letniej) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu „GIFUJ i WYGRYWAJ” przez spółkę San Development 
Sp. z o. o.  

 
꙱ Wyrażam zgodę na przesłanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail gifa z moim wizerunkiem 
wykonanego w ramach Konkursu "GIFUJ i WYGRYWAJ". 
 
꙱ Oświadczam, że osoby trzecie, których wizerunki widnieją na utworzonym przeze mnie gifie, udzieliły mi wyraź-
nej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. 
 
 
……………………………….……………………………………..………… 
Data i czytelny podpis Opiekuna prawnego/Rodzica 
 

 

 

 
 
 
 
 


