REGULAMIN KONKURSU
„METAMORFOZA”
§ 1 [Postanowienia ogólne]
1. Regulamin określa zasady udziału w konkursie „Metamorfoza”, organizowanym przez
Zbigniewa Połczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klinika
Imagine Zbigniew Połczyński w Gdyni, 81-350, ul. Portowa 6, NIP: 586-160-64-16,
REGON: 770939815 (dalej: „Organizator”)
2. Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez publikację informacji o Konkursie na portalach
społecznościowych Organizatora na Facebook’u i Instagramie: „Klinika Imagine”, jednak
Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany czy też powiązany z właścicielami
wskazanych serwisów społecznościowych. Ponadto Konkurs zostanie ogłoszony na
stronie internetowej www.klinika-imagine.ploraz na portalu www.trojmiasto.pl
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2019.847 t.j. z 8 maja 2019).
4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji pierwszej
rocznicy powstania Kliniki Imagine w Gdyni.
§ 2 [Zasady Konkursu]
1. Konkurs polega na wyłonieniu osoby, który otrzyma voucher o wartości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy 00/100) na zabiegi kosmetologiczne i z zakresu medycyny
estetycznej, które zmierzają do realnego odmłodzenia o ok.12-15 lat, zwycięzcy.
2. Udział w konkursie mogą wziąć kobiety w wieku od 30 do 70 roku życia.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i
jego akceptacja oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie
danych osobowych.
4. W celu zgłoszenia udziału należy wysłać na adres e-mail: klinika.imagine@gmail.com,
albo poprzez fan page Klinika Imagine na Facebooku swoje zdjęcie w formie portretu,
bez makijażu. Zgłoszenia należy wysyłać do 20 grudnia 2020 r. wraz z podaniem danych
kontaktowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, wieku oraz wraz z wyrażeniem
zgody na rozpowszechnianie wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych, o których
mowa odpowiednio w § 4 ust 1 i w § 5 ust. 2 Regulaminu oraz wraz z oświadczeniem o
zapoznaniu się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu
zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych oraz
oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu stanowi Załączniki nr
1 do Regulaminu.

5. Spośród zebranych zgłoszeń lekarze i kosmetolodzy Organizatora dokonają subiektywnej
oceny estetycznej i wybiorą kilkanaście, jednak nie więcej niż 50 osób. Wybrane osoby
następnie zostaną zaproszone do Kliniki Imagine w Gdyni w celu przeprowadzenia
wstępnych konsultacji kosmetologicznych, w oparciu o które zostanie wybranych nie
więcej niż 30 osób.
6. Zdjęcia wybranych, po przeprowadzonych konsultacjach, osób zostaną poddane
weryfikacji przez Internautów, poprzez ich publikację na fan page’u Klinika Imagine na
Facebook’u oraz na profilu Kliniki na Instagramie.
7. Do 8 marca 2021 r. głosami Internautów zostanie wyłoniona Zwyciężczyni Konkursu.
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia vouchera, powiadomiona Zwyciężczyni, powinna
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3
(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do vouchera.
9. W dniu 10 marca 2021 r., w siedzibie Kliniki Imagine w Gdyni zostanie wręczony
Zwyciężczyni Voucher o wartości 10.000,00 zł oraz zostanie ustalony plan zabiegów.
10. Wszelkie ogłoszenia i informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie
Kliniki Imagine: www.kilina-imagin.pl, na fan page’u Klinika Imagine na Facebooku oraz
na profilu Kliniki i Instagramie.
11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
§ 3. [Obowiązki Zwyciężczyni]
1. Zwyciężczyni, która potwierdziła odbiór vouchera i go odebrała jest zobowiązania i
uprawniona jednocześnie:
a. Do udziału w zabiegach oferowanych przez Organizatora w ramach vouchera;
b. Do udzielenia zgody Organizatorowi na dokumentowanie, poprzez wykonywanie zdjęć
efektów przeprowadzanych zabiegów;
c. Do udziału w organizowanych przez Organizatora eventach promocyjnych;
2. Zwyciężczyni wyraża zgodę na to, że jej wizerunek będzie wykorzystywany do promocji
Kliniki Imagine i będzie publikowany w formie zdjęć, filmów i materiałów promocyjnych
Organizatora na stronie www.klinika-imagine.pl, na fan page’u Klinika Imagine na
Facebook’u oraz na profilu na Instagramie przez okres jednego roku od dnia przyjęcia
przez Zwyciężczynię voucher’a.
§ 4 [Ochrona wizerunku]
1. Wszystkie osoby uczestniczące w Konkursie, które złożyły zgłoszenie zgodnie z treścią §
2 ust. 4 Regulaminu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu oraz promocji działalności Kliniki Imagine, poprzez
publikację przesłanych zdjęć na stronie www.klinika-imagine.pl, na fan page’u Klinika
Imagine na Facebook’u oraz na profilu na Instagramie do czasu zakończenia Konkursu.

2. Organizator zapewnia, że będzie na bieżąco monitorował wpisy i komentarze
umieszczana w mediach społecznościowych, pod postami ze zdjęciami Uczestników oraz
będzie usuwał wpisy wulgarne, mające znamiona mowy nienawiści oraz dyskryminujące.
§ 5 [Ochrona danych osobowych]
1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników
Konkursu.
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu,
w celach marketingowych i promocyjnych oraz w celu utrzymywania bieżącego kontaktu
za pomocą narzędzi informatycznych w postaci poczty elektronicznej oraz
komunikatorów z Uczestnikami Konkursu na podstawie uzyskanych zgód na
przetwarzanie danych osobowych, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
zgodnie z art. 6 ust 1.a) RODO. Zgoda Uczestników na przetwarzanie danych
osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu, w celach marketingowych i
promocyjnych jest dobrowolna, jednak brak zgody uniemożliwi udział w Konkursie.
3. Organizator przetwarza dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu poczty
elektronicznej, numeru telefonu, wieku.
4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników do czasu zakończenia
Konkursu, a w przypadku danych osobowych Zwyciężczyni Konkursu z upływem 1 roku
od wręczenia voucher’a.
5. Dane osobowe Uczestników będę przekazywane tylko podmiotom świadczącym usługi
informatyczne na rzecz Organizatora, przy czym wskazane podmioty także przetwarzają
dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia.
6. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, poza Europejski
Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe zebrane w związku z prowadzeniem Konkursu nie będą przedmiotem
indywidualnych decyzji wynikających z automatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, w tym z profilowania.
8. Każdy Uczestnik przekazując dane osobowe ma prawo do:
a.

sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

b.
c.

żądania usunięcia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych,

d.

dostępu do danych,

e.
f.

przeniesienia danych do innego administratora,
złożenia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych,

g.

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Przy czym ze wskazanych uprawnień Uczestnik Konkursu może skorzystać poprzez złożenie
pisemnego wniosku do Organizatora, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres

siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
klinika-imagine@gmail.com
9. Uczestnik Konkursu ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 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 jak i przepisy krajowe.
§ 6 [Postanowienia końcowe]
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na
stronie www.klinika-imagine.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa cywilnego.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.klinika-imagine.pl
5. Załącznik nr 1 - Oświadczenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Metamorfoza”

◻ Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przekazanych Zbigniewowi Połczyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą Klinika Imagine Zbigniew Połczyński w Gdyni, 81-350, ul. Portowa 6, NIP:
586-160-64-16, REGON: 770939815 w celu przeprowadzenia Konkursu Metamorfoza
oraz w celach marketingowych i promocyjnych Kliniki Imagine. Udzielając niniejszej
zgody zapoznałam się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora
-

i jestem świadoma, że:
zgoda dotyczy wszystkich czynności przetwarzania, a w szczególności zbierania,
wykorzystania,

-

zapisywania w pamięci komputera, przechowywania, udostępniania,

archiwizowania i usuwania;
mam prawo cofnąć niniejszą zgodę w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar
Gospodarczy i organizacji międzynarodowej.

Niniejsza zgoda nie uprawnia Administratora do podejmowania wobec mnie indywidualnych
decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
◻ Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu Metamorfoza oraz promocję działalności Kliniki
Imagine, poprzez publikację przesłanych zdjęć na stronie www.klinika-imagine.pl, na fan
page’u Klinika Imagine na Facebook’u oraz na profilu na Instagramie do czasu

zakończenia Konkursu Metamorfoza, a w przypadku wygrania Konkursu Metamorfoza
przez okres jednego roku od dnia wręczenie voucher’a

◻ Oświadczam, że zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu Metamorfoza, jest on dla
mnie zrozumiały i akceptuję jego treść.

