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KONKURS „POKAŻ SWÓJ STYL GREENPOINT” 

REGULAMIN 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu „POKAŻ SWÓJ STYL GREENPOINT” (dalej „Konkurs”) i Fundatorem nagród jest 

spółka Greenpoint SA z siedzibą w Krakowie (30-741), ul. M. Domagały 3 (dalej Organizator). 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

(Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz 

akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, 

że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

5. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień 

przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa. 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA KONKURSU 
 

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 02.05-29.05.2021 r.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 03.06.2022 r.  

 
§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

§ 4 ZASADY KONKURSU 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać Zadanie Konkursowe polegające na wykonaniu 1-3 zdjęć lub 

video swojej ulubionej stylizacji modowej składającej się m.in. z jednego produktu marki Greenpoint oraz 

napisaniu odpowiedzi na pytanie „za co lubisz markę Greenpoint?”. Stylizacja musi zostać zaprezentowana 

na Uczestniku. 

2. Zadanie Konkursowe musi zawierać min. 1, a maksymalnie 3 pliki prezentujące stylizację na Uczestniku 

Konkursu w rozmiarze max. 10MB w formatach: jpg lub png lub gif lub mp4 oraz tekst będący odpowiedzią 

na pytanie, o którym mowa w punkcie powyżej. Tekst może zostać umieszczony w treści maila lub jako 

załącznik. 

3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

– Zadanie Konkursowe (zdjęcia lub video prezentujące ulubioną stylizację Greenpoint Uczestnika oraz 

odpowiedź na pytanie „za co lubisz markę Greenpoint?”) 

– imię i nazwisko Uczestnika oraz polski numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Uczestnikiem  

Zgłoszenie konkursowe powinno zostać przesłane na adres konkurs@greenpoint.pl do dnia 29.05.2022 r., godz. 

23.59. W temacie maila należy wpisać „KONKURS” 

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych, 

ale może wygrać tylko jedną nagrodę.   

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
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6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych 

osób trzecich. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie 

Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,  

w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcia/video przesłane jako 

Zadanie Konkursowe stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw 

osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich) 

8. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Zadania Konkursowego Organizator nabywa licencję niewyłączną 

upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Zadania 

Konkursowego na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

9. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego 

wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach marketingowych, w szczególności w internecie, 

prasie, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp., a także wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku 

utrwalonego w Zadaniu Konkursowym na www.greenpoint.pl, na profilach Organizatora w mediach 

społecznościowych oraz w materiałach marketingowych Organizatora.  

10. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich oraz inne elementy reprezentujące 

prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż następuje to za zgodą uprawnionych, w szczególności 

właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw  

w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na ich utrwalenie  

i rozpowszechnianie w materiałach marketingowych, w szczególności w internecie, prasie, materiałach 

promocyjnych i reklamowych, itp., a także publikacji na www.greenpoint.pl, na profilach Organizatora  

w mediach społecznościowych oraz w materiałach marketingowych Organizatora. 

11. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”) powołana 

przez Organizatora, w której skład wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora.  

12. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór 3 laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”) odbędzie się w dniach 

dnia 30.05-02.06.2022 w siedzibie Organizatora. 

13. Kryterium wyboru zwycięskich Zadań Konkursowych jest wyróżniająca się estetyka i kreatywność w podejściu 

do tematu oraz inwencja twórcza Uczestnika.  

14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.greenpoint.pl oraz na profilach Organizatora w mediach 

społecznościowych (Facebook i Instagram) do dnia 03.06.2022 r., do godz. 20.00.  

 

§ 5 NAGRODY 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

a) Nagrody główne za zajęcie miejsc: I-III „Modowy weekend w Krakowie” w dniach 10-12.06.2022, w skład 
którego wchodzą 

- zakupy w sklepie Greenpoint o wartości 2000 zł w towarzystwie stylistki  

- profesjonalna stylizacja wizażystki i stylistki oraz udział w sesji zdjęciowej  

- nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie 

Nagroda obejmuje koszty zakwaterowania w dniach 10-12.06.2022, ale nie obejmuje kosztów dojazdu 
Uczestnika do Krakowa, gdzie odbędzie się Modowy weekend z Grennpointem”. 

b) Organizator przyzna także 20 wyróżnień. Autorzy wyróżnionych Zadań Konkursowych otrzymają karty 
podarunkowe Greenpoint o wartości 200 zł każda.  

http://www.greenpoint.pl/
http://www.greenpoint.pl/
http://www.greenpoint.pl/
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2. Warunkiem odbioru nagrody głównej jest pisemne udzielenie zgody Uczestnika na wykorzystanie materiałów 
powstałych podczas Modowego Weekendu z Greenpointem, w szczególności podczas sesji zdjęciowej, 
zawierających wizerunek Uczestnika na publikację ich przez Organizatora w materiałach marketingowych 
Organizatora, w szczególności w internecie na stronach internetowych Organizatora oraz profilach w mediach 
społecznościowych. 

3. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę. 

5. Warunkiem odbioru nagrody głównej jest osobiste zgłoszenie się w dniach wskazanych przez Organizatora, 
w których odbędą się zakupy ze stylistką oraz sesja zdjęciowa. 

6. 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.  

7. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie i mailowo do dnia 03.06.2022 r.  

8. Laureaci tracą prawo do Nagrody w przypadku nieprzestrzegania warunków Regulaminu.  

9. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody 
poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, 
przechodzi ona na rzecz Organizatora.  

  

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 
 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne 
prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego,  c) 
Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie 
Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 
nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek 
praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych; f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić 
Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego. 

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu. 

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać 
w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje 
data stempla pocztowego.  

3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany 
w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs Pokaż swój styl Greenpoint” oraz zawierać imię i 
nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść 
żądania.  

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania.  

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu  
7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści 
Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa. 

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.   



 

4 
 

 

§ 8 DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką 
prywatności Organizatora.  
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, 
przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie 
reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora,  
o której mowa w § 8 ust. 1. 

3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu 
przetwarzane są: 

a)    w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, 
rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających 
z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) 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”), (ii) 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów 
podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator i 
Fundator, platforma społecznościowa www.instagram.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi 
wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, 
podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do 
chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię 
(imiona) i nazwisko, nr telefonu, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, 
udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie; 
4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, 
w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są 
niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-
prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek 
przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego 
oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom 
przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu 
realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Organizatorem. 
 

§9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2022 roku. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.greenpoint.pl  

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania 
Nagrody. 

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,  
a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów  powszechnie obowiązującego 
prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu  
z Konkursu. 

http://www.instagram.com/
http://www.greenpoint.pl/

