
 
 
 

1 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„WYGRAJ ZAKUPY ZE STYLISTKĄ W GALERII SANOWA” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu „WYGRAJ ZAKUPY ZE STYLISTKĄ W GALERII SANOWA”, zwanej 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 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
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 Uczestnika Regulaminu 
w całości.  
 
II. CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.03.2019 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12.00. 
 
III. UCZESTNICY KONKURSU 
1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, za wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 

2 Regulaminu („Uczestnik”). 
2. 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 biorących 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 prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

 
IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w dniach trwania Konkursu zgłoszenie konkursowe na 

adres konkurs@galeriasanowa.pl, które musi zawierać: 
a) Dane Uczestnika: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), datę urodzenia, nr telefonu, 

adres e-mail, 
b) Zdjęcie prezentujące sylwetkę (w całości) Uczestnika oraz zdjęcie twarzy Uczestnika w pozycji 

frontalnej  (na wprost do obiektywu), bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami. Plik z 1 
zdjęciem (w formacie JPG) nie powinien być większy niż 3MB, 

c) Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego Ty powinnaś/powinieneś wygrać zakupy  
ze stylistką w Galerii Sanowa?”, 

2. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 
3.  Przesłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem 

Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji: 
a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) Przesłane zdjęcia przedstawiają Uczestnika, a całość praw autorskich do tych zdjęć przysługuje 

wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik oświadcza, iż żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek 
roszczeniami przeciwko Organizatorowi w przypadku korzystania z tych zdjęć podczas i w celach 
związanych z Konkursem, 

c) Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z nadesłanych przez Uczestnika 
zdjęć w celu przeprowadzenia Konkursu.  

4. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 3 zgłoszenia, 
które otrzymają najwyższe oceny w zakresie kreatywności i oryginalności udzielonej odpowiedzi  
na pytanie konkursowe.  

 
V. NAGRODY 
1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody (zestaw ubrań, butów i dodatków zakupionych  

w towarzystwie stylistki wskazanej przez Organizatora) o wartości do 1000 zł brutto każda, w dniu 
16.03.2019 r. w Galerii Sanowa w Przemyślu oraz nagroda pieniężna w wysokości 111  zł.  
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2. Warunkiem otrzymania nagrody jest stawienie się w Galerii Sanowa w Przemyślu w dniu 16.03.2019 r.  

o godzinie 09.00 oraz zawarcie z Organizatorem umowy upoważniającej Organizatora  do 
wykorzystania wizerunku Uczestnika, który zostanie utrwalony w trakcie realizacji nagrody (bez prawa 
do wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) w celach marketingowych Organizatora. 
Wizerunek będzie utrwalany podczas realizacji nagrody.  

3. Nabycie nagrody nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczestnika, 
prawidłowości podanych 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 nagrody, traci on prawo do przyznanej nagrody, a o jej przekazaniu 
decyduje Komisja Konkursowa.  

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród 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). 

5. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, że nagrody zostaną wydane 
Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  
od  osób fizycznych (DZ.U. z 2012 r., poz. 361), po uprzednim potrąceniu części pieniężnej 
odpowiadającej wysokości należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych. 

6. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie/mailowo do dnia 15.03.2019, 
godz. 13.00. 
 
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: RODO). 

2. W związku z przeprowadzaniem Konkursu i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe 
Uczestników: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), datę urodzenia, nr telefonu, adres e-
mail. 

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 danych, ograniczenia 
przetwarzania danych;  przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w 
ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

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

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po ich zakończeniu przez 
okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

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

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji Galerii Galena oraz  

na stronie www.galeriasanowa.pl. 
2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wydania nagród w Konkursie. Organizator jest zobowiązany  
do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma zawierającego reklamację.  

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