
REGULAMIN KONKURSU 

„Najlepsze przebranie Halloween” 

w Centrum Handlowym Galeria Jurajska 

w dniu 30.10.2021 r. 

§ 1. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu „Najlepsze przebranie Halloween” (zwanego dalej „Konkursem”) jest: Panorama 

Maria Jakubowska, ze stałym miejscem wykonywania działalność  w  Warszawie,  01-355 Warszawa ul. Czumy 

12/7 zwana dalej Organizatorem. 

1.2. Fundatorem nagród jest Panorama Maria Jakubowska. 

1.3. Konkurs będzie odbywał się w  Centrum Handlowym. Galeria Jurajska (zwana dale Galerią”) w Częstochowie 

przy Al. Wojska Polskiego w dniu 30 października 2021 r. w godzinach 12:00 – 16:00. 

1.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w: Agencji Reklamowej Panorama, Galerii 

Jurajska, w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie Galerii, najemców, serwisu 

technicznego, sprzątających, ochrony, a także osób świadczących na rzecz w/w podmiotów stałą pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy oraz rodzina w/w. 

1.5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby od 3 roku życia. 

1.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

1.7. Za  osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni 

opiekunowie. 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KONKURSU 

2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników Konkursu osoby, która przygotuje najlepsze przebranie 

na Halloween i w najciekawszy sposób zaprezentuje je na scenie. Jury w składzie: Przedstawiciel Organizatora 

(Event Manager) oraz Animator Prowadzący oceniać będzie: estetykę wykonania stroju, kreatywność, zgodność z 

tematem Konkursu, prezentację stroju. 

2.2. Uczestnik na zaprezentowanie swojego stroju ma 30 sekund. 

2.3. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych oraz dzieci. W przypadku kiedy uczestnikiem Konkursu będzie 

osoba niepełnoletnia, będzie mogło ono wziąć udział tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu według własnego uznania, jeżeli Uczestnik 

na jakimkolwiek etapie Konkursu dostarczy dane lub informacje nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w 

błąd. 

2.4. W celu wzięcia  udziału w Konkursie  jego Uczestnicy  zgłoszą się z opiekunami prawnymi do stanowiska 

zapisów do Konkursu usytuowanego obok sceny w dniu konkursu (30.10.2021 r.) do godziny 11.55 w przypadku 

finału o godzinie 12.00 oraz do godziny 14.55 w przypadku finału o 15.00. 

2.5. Prezentacja występów Uczestników Konkursu odbędzie się wg poniższego harmonogramu: 

I Finał 12.00-12.40 

II Finał 15.00-15.40 

2.6. O możliwości wystąpienia w każdym z finałów  Konkursu decydować będzie kolejność zgłoszenia. 

2.7. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury. 

2.8. Jeden Uczestnik ma prawo  do jednorazowego wzięcia udziału  w Konkursie. 

2.9. Każdy z rodziców/prawnych opiekunów Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia 

zawierającego wizerunek swojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej www, na profilu Galerii Jurajskiej 

na Facebooku oraz we wszelkich relacjach publikowanych po  zakończeniu Konkursu. 

§ 3. NAGRODY 

3.1. Nagrodami w każdym finale konkursu są: 



1) Zestaw książek Harry Potter + statuetka przedstawiająca Harrego Pottera - 1 szt. o łącznej wartości 

186,00 zł brutto 

2) Różdżka Harry Potter - 4 szt. o łącznej wartości 56,00 zł brutto  

3) Mini Lalka Harry Potter - 5 szt. O łącznej wartości 30,00  zł brutto 

4) Pozostali Uczestnicy Konkursu otrzymają słodkie upominki oraz  dyplomy. 

3.2. Nagrody zostaną przyznane bezpośrednio po zakończeniu Konkursu: 

3.3. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przyznawania nagród w Konkursie. 

3.5. Warunkiem odbioru nagrody jest: 

a) osobista obecność Zwycięzcy a w przypadku osób niepełnoletnich wraz z rodzicem/prawnym opiekunem 

podczas ogłoszenia wyników oraz okazanie przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość. 

b) podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna Zwycięzcy protokołu odbioru nagrody (Załącznik nr 1 do 

niniejszego  Regulaminu ). 

§ 4. REALIZACJA NAGRÓD 

4.1 Nagrody, które będą rozdawane w Konkursie, stanowią świadczenia wydawane na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68 

a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

W odniesieniu do nagród, których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł brutto znajdzie zastosowanie 

zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 a) ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

4.2. Nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwania Konkursu pozostają własnością Fundatora. 

4.3. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając 

Fundatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

4.4.Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji 

przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

5.2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje 

Uczestnikom Konkursu, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie 

pisemnej (listem poleconym) lub mailowo z dopiskiem "Konkurs Najlepsze przebranie Halloween” na adres: 

Panorama Maria Jakubowska 01-355 Warszawa ul. Czumy 12/7. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni 

roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i 

dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, oraz dokładny opis oraz przyczyny i podstawy 

reklamacji. 

5.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5.4. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu podczas trwania Konkursu u hostessy na stanowisku 

zgłoszeń. 

§ 5. OCHRONA i PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika konkursu zgłaszający uczestnictwo swojego dziecka/podopiecznego w 

Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jak również danych osobowych swojego 

dziecka/podopiecznego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5.2. Osoba zgłaszająca uczestnictwo w Konkursie zostaje poinformowana, że: 



a) administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Panorama 

Maria Jakubowska; 

b) dane osobowe zgromadzone w związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz pokwitowania odbioru nagród. Zbiór danych osobowych powstały ze zgłoszeń do 

Konkursu ma charakter doraźny i dane osobowe zostaną usunięte. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych 

danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych – udostępniaj 

dane osobowe świadomie, dowiedz się w jaki sposób będziemy je przetwarzać  

1. Kto jest administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka, które bierze udział w 

Konkursie?  

Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka biorącego udział w Konkursie jest 

Panorama Maria Jakubowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Waleriana Czumy 12/7, 01-355 

Warszawa,  NIP: 8240003746, Regon 450667030 (zwana dalej „Organizatorem”). 

Administrator danych to podmiot, który, m.in., decyduje o celach i środkach przetwarzania danych 

osobowych, a także o sposobach ich zabezpieczenia.   

Organizator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 

biuro@agencjapanorama.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować 

z poprzez adres email wskazany w poprzednim zdaniu. 

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka?  

 Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzamy w związku z realizacją Konkursu, w tym w celu 

umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia laureatów oraz wręczenia nagród - w przypadku 

przyznania nagrody w Konkursie.   

 Dodatkowo, Twoje dane osobowe - jako opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika Konkursu, 

przetwarzamy w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, a zatem zweryfikowania możliwości wzięcia przez 

Twoje dziecko udziału w Konkursie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 W przypadku złożenia reklamacji w sprawie związanej z Konkursem, będziemy przetwarzać (Twoje) 

Wasze dane osobowe w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na wystosowane do nas 

zgłoszenie.  

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, obrony stanowiska w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o 

wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie 

jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes polega 

na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów przy wykorzystaniu przewidzianych prawem 

środków. 

 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym 

opiekunów prawnych?  

a) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest udzielona dobrowolnie 

zgoda na ich przetwarzanie w związku z realizacją Konkursu, a zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. a) 

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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych” lub też „RODO”),  

b) W przypadku danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody zwycięzcom Konkursu, tj. imię i 

nazwisko, a także adres korespondencyjny (tj. nazwa i numer ulicy, numer domu/mieszkania, kod 

pocztowy, miejscowość) oraz telefon kontaktowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi przepis art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda, której udzielasz udostępniając nam dane niezbędne do doręczenia nagrody, 

c) W przypadku, gdy złożysz reklamację w sprawach dotyczących Konkursu, będziemy przetwarzać Twoje 

dane osobowe w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Podstawą 

prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym przypadku przepis art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie 

uzasadnionych interesów; interesem, o którym tu mowa jest wywiązanie się z naszego obowiązku 

rozpatrzenia otrzymanej reklamacji oraz wyjaśnienie zgłoszonych w niej wątpliwości poprzez udzielenie 

odpowiedzi w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Jednocześnie wierzymy, że rozwianie 

Twoich wątpliwości dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz wszelkich innych kwestii z tym 

związanych korzystnie wpłynie na nasze relacje w przyszłości.  

3. Komu możemy ujawnić dane osobowe Twoje i Twojego dziecka?  

Zgodnie z obowiązującym prawem Wasze dane osobowe możemy ujawniać podmiotom współpracującym 

oraz podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, świadczącym na naszą rzecz określone usługi, 

tj. dostawca serwera oraz oprogramowania (tj. Formularz Zgłoszeniowy), za pomocą których kierujecie do 

nas Zgłoszenie udziału w Konkursie, dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której 

kontaktujemy się z Wami, jak również firmie kurierskiej, której zlecimy wysyłkę nagród. Osobami, które 

będą miały wgląd w Wasze dane osobowe są również nasi pracownicy zaangażowani w realizację 

Konkursu. 

Nie zamierzamy przekazywać Waszych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

4. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe Twoje i Twojego dziecka?  

 Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzane i przechowywane będą przez nas przez czas 

realizacji Konkursu, aż do jego zakończenia (tj. wręczenia nagród w Konkursie).  

 W przypadku, gdy złożycie reklamację w sprawie związanej z Konkursem, będziemy przechowywać 

Wasze dane osobowe przez czas niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego.  

 W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się o Waszą zgodę, możecie ją w każdej chwili wycofać. W takiej 

sytuacji usuniemy Wasze dane osobowe i nie będziemy ich dłużej przetwarzać. Wycofanie zgody nie 

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

5. Wasze prawa 

 Zgodnie z RODO oraz w przypadkach tam określonych, macie prawo żądania od Organizatora:   

a) dostępu do Waszych danych osobowych, a także  

b) ich sprostowania,  

c) usunięcia, lub  

d) ograniczenia przetwarzania, lub  

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, a także  

f) prawo do przenoszenia danych.  

W celu zgłoszenia nam żądania w zakresie opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu, skontaktujcie  się z nami 

pod adresem: biuro@agencjapanorama.pl Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych 
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Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Wam w przypadku, gdy 

przetwarzamy Wasze dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) i/lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), zaś 

sprzeciw jest związany z Waszą szczególną sytuacją. Sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie.  

W celu zgłoszenia nam żądania w zakresie opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu, skontaktujcie  się 

z nami pod adresem: biuro@agencjapanorama.pl  

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Ponieważ w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym doręczenia nagrody) przetwarzamy Wasze dane 

osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (zarówno wobec przetwarzania danych osobowych 

Twoich, jak i Twojego dziecka), pamiętaj, że zgoda ta może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie 

na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

Wycofanie zgody spowoduje jednak, że dalszy udział w Konkursie nie będzie możliwy - bez możliwości 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, nie będziemy w stanie dalej realizować go z jego 

udziałem. 

 Zgodę możecie wycofać pisząc do nas na adres: biuro@agencjapanorama.pl 

7. Skarga do organu nadzorczego 

Macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych („PUODO”), https://uodo.gov.pl/  

8. Dobrowolność podania danych osobowych 

 Podanie danych osobowych w Konkursie ma charakter dobrowolny, tak samo jak dobrowolny jest udział 

w Konkursie. Podanie danych jest jednak niezbędne do tego, abyśmy mogli przeprowadzić Konkurs z 

udziałem Uczestnika. Decyzja należy do Ciebie! 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

 Nie będziemy poddawać Waszych danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
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