REGULAMIN KONKURSU „Zabawkowy Quiz SMYK’a”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zabawkowy Quiz SMYKA” zwanego dalej „Konkursem”, jest
Mobberry Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000413131, NIP 5272674258, Regon 145870674, kapitał zakładowy: 5.000 zł (zwany dalej
„Organizatorem”).
2. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem" jest wiążący dla Organizatora, Uczestników
Konkursu oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora
oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
3. Istotą Konkursu będzie zalogowanie się w Aplikacji, o której mowa w punkcie 4. oraz udzielenie
kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte. Spośród Uczestników Konkursu, którzy udzielą w
Aplikacji odpowiedzi, Komisja Konkursowa wyłoni, wedle kryteriów określonych w ustępie V.,
dziesięciu laureatów.
4. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu można składać w
dniach od 19.11.2018 do 30.11.2018 roku do godziny 23:59. Organizator przeprowadza Konkurs na
stronie http://plebiscytzabawek.com (zwanej dalej „Aplikacją”).
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
6. Treść Regulaminu jest dostępna w Aplikacji konkursowej pod adresem
http://plebiscytzabawek.com
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
8. Administratorem danych osobowych jest Mobberry Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840
Warszawa. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 („RODO”).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie bądź brak zgody na
przetwarzanie tychże danych, uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do
swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania , a także do złożenia sprzeciwu wobec ich
dalszego przetwarzania.
9. Uczestnik podając dane oświadcza, iż dane te są prawdziwe oraz że zostały podane dobrowolnie, a
także, że został poinformowany o prawie dostępu do treści tychże danych i możliwości ich
poprawiania, aktualizacji i wniesienia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania.
10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009r.

II. UCZESTNICY KONKURSU.
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w
Konkursie po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.
2. Aby uczestniczyć w Konkursie należy zaakceptować warunki Regulaminu. Brak akceptacji jest
równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących z
Organizatorem przy realizacji Konkursu, a także ich małżonkowie oraz powinowaci w linii prostej
pierwszego stopnia.
4. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz
poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, akceptując Regulamin oraz wyrażając zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem, zwane będą w dalszej części
Regulaminu "Uczestnikami".
6. Uczestnicy, którzy nie dopełnią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani, w
szczególności dotyczy to sytuacji podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych.
III. PRAWA ORGANIZATORA.
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania (w tym zgłoszone w konkursie prace) sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają
zasady współżycia społecznego, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego
wizerunek, naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszają prawa osób trzecich (w
tym prawa na dobrach niematerialnych) lub dobra osobiste Organizatora bądź osób trzecich lub
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczania
z udziału w Konkursie Uczestników, którzy dopuszczą się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i
zasad funkcjonowania Konkursu, działań mających na celu zakłócenie prawidłowego działania
Aplikacji.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Aplikacja nie stanowi narzędzia do utrwalania i
przechowywania prac zgłoszonych przez niego w ramach Konkursu.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych
powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Konkursu nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z
działaniem dostawców usług internetowych Uczestnika, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie poniższe warunki: a) w dniach od
19.11.2018 do 30.11.2018 do godziny 23.59 udzielić odpowiedzi w Aplikacji na stronie
http://plebiscytzabawek.com ,podać swoje dane osobowe i kontaktowe oraz wyrazić zgodę na ich

przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Zgłoszenie do
Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska Uczestnika przez Organizatora
w publikacjach dotyczących Konkursu.
2. Zgłoszenia złożone po upływie terminu składania zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.
3. Każdy uczestnik może udzielić nie więcej niż jednej odpowiedzi przez cały czas trwania konkursu.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Aplikacji
zamieszczonej pod adresem http://plebiscytzabawek.com.
5. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie potwierdza, że zgłoszona przez niego praca
jest wynikiem jego osobistej wiedzy i twórczości oraz, że przysługują mu w pełnym zakresie autorskie
prawa majątkowe i osobiste do pracy stanowiącej przedmiot zgłoszenia.
6. Uczestnik oświadcza, że w chwili zgłoszenia w Konkursie, udziela nieodpłatnej licencji na rzecz
Organizatora do korzystania ze zgłoszonej pracy (odpowiedzi na pytanie otwarte) opatrzonej
podpisem Uczestnika bez ograniczenia czasu i terytorium. Eksploatacja może nastąpić na
następujących polach: - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie
również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych,
kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, - publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym na stronach internetowych smyk.com oraz na fanpage Smyk w serwisie
Facebook; - wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie,
przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach
promocyjnych związanych i nie związanych z Konkursem.
7. Organizator zastrzega, że prace, które naruszają prawo, zasady moralności, dobre obyczaje,
godność lub prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą,
dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią nie zostaną dopuszczone do udziału w
Konkursie
V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE.
1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy wykonali prawidłowo rejestrację i spełnili wszystkie
dodatkowe wymagania zawarte w Regulaminie.
2. Termin, w którym można zgłaszać swój udział w Konkursie upływa w dniu 30.11.2018 roku o
godzinie 23:59.
3. Po upływie terminu składania zgłoszeń konkursowych (nie później jednak niż do dnia 6 grudnia
2018r.) Komisja Konkursowa w drodze obrad wyłoni spośród wszystkich prac (odpowiedzi na pytanie
otwarte) zgłoszonych do Konkursu, 10 zwycięzców, którym zostaną przyznane Nagrody Główne
(każdemu po jednej Nagrodzie).
Nagrody Główne stanowią 10 Kart Podarunkowych SMYK o wartości 100 zł każda - do wykorzystania
w sklepach stacjonarnych SMYK lub sklepie internetowym smyk.com.

4. Zwycięzcy w Konkursie mogą zostać nagrodzeni tylko raz, otrzymując jedną z wymienionych
powyżej Nagród Głównych, nawet jeżeli udzielili w konkursie kilka odpowiedzi.
5. Spośród zgłoszonych przez Uczestników prac konkursowych Komisja Konkursowa wybierze
najciekawsze, najatrakcyjniejsze, najbardziej wartościowe literacko, twórcze utwory, których autorzy
(będący Uczestnikami Konkursu) zostaną zwycięzcami Konkursu.
6. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora.
7. Wyniki Konkursu zostaną publicznie ogłoszone nie później niż do dnia 7 grudnia 2018 r. Zwycięzcy
nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną. Warunkiem otrzymania nagrody
głównej jest przesłanie Organizatorowi konkursu aktualnych danych do wysyłki nagrody (imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) zgodnie z instrukcją zawartą w powiadomieniu o
wygranej w terminie nie późniejszym niż 11 grudnia 2018 roku.
8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny.
Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
VI. PRZEBIEG KONKURSU.
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 19.11.2018 do 30.11.2018 do godziny 23.59.
zarejestrować się w Aplikacji pod adresem http://plebiscytzabawek.com, gdzie należy udzielić
kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte.
2. Każdy uczestnik konkursu może udzielić nie więcej niż jedną odpowiedź (w trakcie trwania quizu).
VII. REKLAMACJE.
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, powinny być sporządzone na piśmie i przesyłane
listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; b)
dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu; c) dokładny opis i
powód reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli
Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administratorem danych osobowych jest Mobberry Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840
Warszawa. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 („RODO”).
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyjaśnienia sprawy, z którą się

Państwo do nas zwracają. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w
celu usprawnienia kontaktu z Państwem. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub
współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych
usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
2.Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane
osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki nagrody. Okres przetwarzania
danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy
od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali
nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania
dokumentacji podatkowej). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych przez uczestnika
jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do
Konkursu.
3. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż
państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa. dodatkowe informacje o
Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na
adres smyk@f11.co
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
2. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestników.
4. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.

5. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie,
podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.

