
REGULAMIN KONKURSU INSPIRE YOUR DESIRE

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu „Inspire Your Desire” jest  
Amocarat Sp. z o.o. 
ul. K rólewska 1 
4 3-354 Czaniec, Polska 
NIP: 9372717816 
KRS: 0000754374, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
w dniach 19.11.2020 roku, od godziny godz.23.59 do dnia 27.11.2020 roku do godz.23.59 
na Instagramie. 
3. Konkurs organizowany będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa i na zasadach określonych przez regulamin. 
4. Fundatorem nagród będzie firma  Amocarat Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu, który w 
rozumieniu art.919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest przyrzekającym nagrodę. 
5. Konkurs nie został stworzony, administrowany ani sponsorowany przez platformę 
Instagram. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie pełnoletnia osoba 
fizyczna, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz posiada konto na Instagramie  (zwana dalej „Uczestnikiem”) 

2.Poprzez Zgłoszenie do konkursu rozumie się umieszczenie wpisu na profilu Kuby 
Wojewódzkiego - https://www.instagram.com/kuba_wojewodzki_official/ na portalu 
Instagram pod konkursowym postem. 

3.Zgłoszenie do konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację 
jego warunków, przy czym Uczestnik może w każdej chwili odstąpić od udziału w 
Konkursie poprzez usunięcie zgłoszenia, czyli wpisu pod konkursowym postem. Poprzez 
zgłoszenie Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do wzięcia udziału w Konkursie. 

§ 3. Warunki wzięcia udziału w Konkursie i jego przebieg

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 
warunków w terminie od dnia 3.12.2020 roku od godziny godz.23.59 do dnia 
15.12.2020 roku do godz.23.59. 

a) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu udostępnionym w na stronie Obsessive.com, a 
tym samym zaakceptowanie jego warunków. 
b) Przygotowanie opisu chwil, w których czujemy, że nasza wyobraźnia nie zna granic, 
gdy jesteśmy we dwoje, przy zawróceniu szczególnej uwagi na kreatywność i 
oryginalność wpisu.   
c) Wpis musi zostać umieszczony w formie komentarza pod postem konkursowym na 
portalu Instagram - na fanpage’u Kuby Wojewódzkiego - https://www.instagram.com/
kuba_wojewodzki_official/

Komentarz musi zostać zamieszczony pod wskazanym postem konkursowym, a 
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Uczestnik Konkursu musi być jego autorem.  
d) Wpis musi zostać opatrzony wymaganym oznaczeniem profilu Obsessive na 
Instagramie - https://www.instagram.com/obsessivelingerie/) 
e) Autor komentarza tworząc go będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa,  
zapisów regulaminu serwisu Instagram oraz niniejszego Regulaminem. 
f) W Konkursie Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 
g) O przyznaniu jednej z dziesięciu nagród, na które składać się będą zestawy bielizny 
Obsessive, zdecyduje Jury, składające się ze wskazanego przez Organizatora Kuby 
Wojewódzkiego. Jury będzie brało pod uwagę kreatywność Uczestników, wskazując 
najbardziej oryginalne komentarze (Zgłoszenia).  
h) Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 
i) Zwycięzcy zostaną ujawnieni nie później niż 7 dni od daty zakończenia konkursu 
j) Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w komentarzu pod postem zamykającym 
działania konkursowe. Zostaną również do nich wysłane prywatne wiadomości na portalu 
Instagram.Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do ogłoszenia listy 
zwycięzców na stronie internetowej www.obsessive.com lub na stronie na portalu 
Instagram w formie zanimizowanych danych, czyli imienia, pierwszej litery nazwiska lub 
nicka i nazwy miejscowości. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest: 
a) przesłanie na adres mailowy wskazany przez organizatora we wiadomości prywatnej w 
ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej z tytułem KONKURS INSTAGRAM maila z 
następującymi informacjami: 
- imię i nazwisko 
- adres korespondencyjny 
- numer telefonu 
- treść komentarza 
- opcjonalnie do ustalenia rozmiar bielizny, która zostanie wysłana w formie nagrody. 
b) W przypadku braku wyżej wymienionych informacji w określonym przez Organizatora 
terminie Uczestnik traci prawo do nagrody 

§ 4. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie dla 10 (słownie: dziesięciu) najoryginalniejszych wpisów 
konkursowych są zestawy bielizny Obsessive.  

2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z 
późn. zm.). Organizator jako płatnik powyższego podatku, przed wydaniem 
Laureatom przyznanych nagród odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 
równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wygranych 
nagród. 

3.  Wydanie Nagród nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia dopełnienia 
przez poszczególnych Laureatów Konkursu wszystkich formalności, o których mowa w 
Regulaminie Konkursu. 

4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do żądania zamiany przyznanej nagrody 
na inną nagrodę rzeczową lub żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, ani też 
prawo do przeniesienia przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

5. Nagroda zostanie wydana za pośrednictwem poczty lub pocztą kurierską na koszt 
Organizatora w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez 
Organizatora danych niezbędnych do wysyłki Nagrody. 
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§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacje w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu należy zgłaszać do 
Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 
Organizatora: Amocarat Sp. z o.o., ul. K rólewska 1, 4 3-354 Czaniec, Polska, nie dłużej 
jednak niż 14 (słownie:czternaście) dni od dnia ogłoszenia listy Laureatów. 

2.Reklamacje zgłoszone w powyższym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. W razie 
braku ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania reklamacji przez Organizatora, uważa się, że reklamacja została 
uwzględniona. 

3.W razie odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 6. Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu „Inspire Your Desire”, w tym w celu identyfikacji laureatów oraz wydania im 
nagród, a także sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji. 
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do 
należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia 
odpowiedzi na ewentualne reklamacje, po czym zostaną trwale usunięte. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podstawę prawną przetwarzania 
danych w celu realizacji Konkursu stanowi zgoda uczestnika Konkursu – art. 6 ust. 1 pkt 
a) RODO. 
5. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 
jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie 
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 
6. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji 
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
7. Przetwarzane dane osobowe Uczestników mogą obejmować: imię, nazwisko, numer 
telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania. 
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do: 
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, dostępu do 
swoich danych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych, 
b. żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub 
niepełne, 
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym ze może 
to spowodować uniemożliwienie dalszego udziału w Konkursie lub otrzymanie Nagrody, 



d. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora formacie 
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu, 
e. wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym ze może to spowodować 
uniemożliwienie dalszego udziału w Konkursie lub otrzymanie Nagrody, 
f. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane 
osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
9. Żądanie dotyczące sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także realizacja prawa do przeniesienia 
danych osobowych lub też wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
powinno nastąpić poprzez skierowanie stosownego żądania do Administratora Danych 
Osobowych drogą mailową na adres wskazany na stronie www.obsessive.com 

§ 7. Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne oraz nieodpłatne 
korzystanie w całości oraz w dowolnie wybranych fragmentach ze zgłoszonego do 
Konkursu komentarza przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 
szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do 
utworów wykorzystywanych we wpisach tworzonych na Instagramie, na potrzeby 
Konkursu. W sytuacji wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami 
związanymi z naruszeniem praw autorskich do utworów stworzonych na potrzeby 
Konkursu przez osoby trzecie, Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora Konkursu z 
pokrywania roszczeń lub jakichkolwiek świadczeń, i zobowiązuje się do pokrycia tych 
roszczeń w pełnej wysokości. 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu należy zgłaszać do 
Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora. 
2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
daty zaistnienia podstawy reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
zawiadomienia przed jego upływem. 
3. Reklamacje zgłoszone w powyższym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. W razie 
braku ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
reklamacji przez Organizatora, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. 
4. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Uczestnik ma też prawo dochodzenia swych 
roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej, bez konieczności inicjowania wcześniej 
postępowania reklamacyjnego w trybie przewidzianym Regulaminem Konkursu. 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.obsessive.com 
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu Konkursu lub organizacji i przebiegu 
Konkursu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według zasad właściwości 
ogólnej. 



4. Za przebieg i organizację Konkursu odpowiada Organizator.


