
 

REGULAMIN KONKURSU „Mój wymarzony ślub lub/i wesele”, 

organizowanego w Trakcie Targów Młodej Pary w dniu 28.10.2018r. 

Niniejszy regulamin reguluje warunki uczestnictwa w konkursie „Mój 

wymarzony ślub lub/i wesele”  („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i 

wyłaniania Laureatów, a także określa zasady nadzoru nad jego 

przeprowadzeniem i postępowanie reklamacyjne. 

Każdy Użytkownik chcący wziąć udział w Konkursie musi zapoznać się z treścią 

niniejszego regulaminu. Zgłoszenie udziału do Konkursu będzie oznaczać 

zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego akceptację oraz zobowiązanie 

się do przestrzegania jego zapisów, 

I. KWESTIE WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest („Organizator”) PlanujemyWesele Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Jana Pawła II 22, 00-133 

Warszawa, KRS: 688384, NIP: PL5252718165, REGON: 367941379. 

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca osobą najbliższą 

dla reprezentantów lub pracowników Organizatora (mąż/żona, ojciec/matka, 

syn/córka, wnuk/wnuczka, brat/siostra), która to ma miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które zgłoszą swój udział do 

Konkursu lecz nie spełniają wymogów ze zdania poprzedniego nie będą brane 

pod uwagę w ramach Konkursu i z ostaną wykluczone przez Organizatora. 

3. Konkurs organizowany będzie w dniu 28 października 2018 roku na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Targów Młodej Pary w 

Warszawie, które odbędą się w hali EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (w 

godzinach 10:00 - 17:00). 

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 

loterią promocyjną. 



5. Konkurs ma na celu promocję Organizatora. Zgłoszenia konkursowe mogą 

zostać wykorzystane w ramach kampanii promocyjnych Organizatora w 

serwisie Facebook oraz na jego stronie internetowej. 

6. Nagrodami w konkursie będą:  

Miejsce I – voucher o wartości 700 zł do zrealizowania na wieczór panieński lub 

kawalerski w ośrodku sportowo-rekreacyjnym WAWA WAKE w Konstancinie-

Jeziornie 

Miejsce II – voucher o wartości 200 zł na zakup ozdoby głowy w atelier Allure 

przy zakupie produktu o minimalnej wartości 200 zł  

Miejsce III – voucher na zakup ozdoby głowy w atelier Allure przy zakupie 

produktu o minimalnej wartości 200 zł  

Miejsce IV – voucher na zakup ozdoby głowy w atelier Allure przy zakupie 

produktu o minimalnej wartości 200 zł  

Miejsce V – zaproszenie na masaż czekoladowy w salonie Masażowy Świat w 

Warszawie  

Miejsce VI – zaproszenie na masaż czekoladowy w salonie Masażowy Świat w 

Warszawie 

Miejsce VII – zaproszenie na masaż czekoladowy w salonie Masażowy Świat w 

Warszawie 

Miejsce VIII – zaproszenie na masaż czekoladowy w salonie Masażowy Świat w 

Warszawie 

Miejsce IX – zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Sessio  

Miejsce X – zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Sessio  

Miejsce XI – zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Sessio  

Miejsce XII – zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Sessio  

Miejsce XIII – zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Sessio  

Miejsce XIV – zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Sessio  



Miejsce XV – świeca tworząca klimat wnętrza marki Good Mood 

 7. Realizacja i uprawnienie wynikające z nagrody 

a. Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną Nagrodę. 

b. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 

c. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

d. Laureat nie może przekazać praw do Nagrody osobie trzeciej. 

k. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w 

przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi 

danymi, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego 

warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może 

nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do 

pozbawienia Laureata Nagrody. 

Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

II. ZASADY KONKURSU 

 

1. Zgłoszenie i zakwalifikowanie do Konkursu wymaga wykonania 

następujących czynności: prawidłowego wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego na stoisku PlanujemyWesele w trakcie Targów Młodej 

Pary w Warszawie, w dniu 28 października 2018r., w hali EXPO XXI przy 

ul. Prądzyńskiego 12/14,  w tym przez udzielenie w nim wypowiedzi na 

temat: „Mój wymarzony ślub lub/i wesele”.  

2. Każdy Uczestnik może tylko raz zgłosić się do Konkursu, co oznacza, że 

może wypełnić tylko jedno zgłoszenie.  

3. Zabronione jest zamieszczanie w zgłoszeniu treści,  

a. naruszających dobra osobiste Organizatora, Uczestników lub osób 

trzecich, 

b. naruszających prawa majątkowe i prawa na dobrach 

niematerialnych (m.in. prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa 



ochronne na znaki towarowe) Organizatora, Uczestników lub osób 

trzecich, 

c. zawierających wulgaryzmy, 

d. promujących działalność Uczestnika lub osoby trzeciej, 

e. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,  

 

4. Po zakończeniu Konkursu jury składające się z: Grzegorza Cieślaka, Anny 

Machnowskiej i Karoliny Dokić („Jury”) wyłoni trzech zwycięzców („Laureat”), 

którzy otrzymają Nagrody. 

5. Jury będzie oceniać komentarze Uczestników w oparciu o kryteria: 

pomysłowość, poprawność językowa, artyzm. 

6. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody do dnia 25 listopada 

2018r.  Zostanie to dokonane poprzez zamieszczenie posta z informacją na 

fanpage Organizatora oraz poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do 

Laureata.  

7. Laureat musi odpowiedzieć na powiadomienie Organizatora o którym mowa 

w pkt. II.8 w terminie 7 dni od zamieszczenia posta z informacją o wynikach 

Konkursu na fanpage Organizatora. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w 

zdaniu poprzednim będzie traktowane jako rezygnacja z Nagrody. 

8. Laureat chcąc otrzymać Nagrodę musi podać Organizatorowi następujące 

dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu. Brak podania 

tych danych uniemożliwi przekazanie Nagrody i będzie traktowane jako 

rezygnacja z Nagrody. 

9. W przypadku rezygnacji z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do 

przyznania Nagrody z której zrezygnowano kolejnej osobie w rankingu Jury. 

10. Nagroda zostanie przesłana w terminie 10 dni od otrzymania danych od 

Laureata wskazanych w niniejszym regulaminie. 

11. Podczas odbioru przesyłki z Nagrodą, Laureat powinien ją otworzyć w 

obecności kuriera lub listonosza i sprawdzić czy nie jest uszkodzona. W 

przypadku odebrania uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności 



osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana 

jest wówczas do Poczty Polskiej lub odpowiedniej firmy kurierskiej. 

12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w 

przypadku niepodania bądź podania błędnych danych lub zmiany danych. W 

takim przypadku Nagroda przepada. 

 

III. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez wysłanie 

e-maila na adres: redakcja@planujemywesele.pl w trakcie trwania Konkursu. 

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 

prawnych. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne uzasadnienie, imię i nazwisko oraz 

dane kontaktowe (adres e-mail) składającego reklamację. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni w 

ten sposób, że otrzyma maila na wskazany przez niego adres z odpowiedzią 

Organizatora. 

5. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane poprzez 

wysłanie maila na adres: redakcja@planujemywesele.pl. 

6. Odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia będzie udzielać Organizator. 

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku ze 

zgłoszeniem udziału w konkursie „Mój wymarzony ślub lub/i wesele”. 

1. Administratorem danych osobowych jest PlanujemyWesele Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, 

KRS: 688384, NIP: PL5252718165, REGON: 367941379. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w związku ze 

zgłoszeniem udziału Użytkownika do konkursu „Mój wymarzony ślub lub/i 

wesele”. 



3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w 

przypadku: 

a. przekazywania i aktualizowania informacji przez Użytkownika, 

b. korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w ramach serwisu, 

planujemywesele.pl, 

c. wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, 

d. dochodzeniem roszczeń i wyjaśnianiem naruszeń regulaminów lub 

przepisów prawa przez Użytkownika. 

4. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym 

podmiotom. Wyjątkiem od tej zasady może być: 

a. przekazanie danych osobowych na żądanie uprawnionego organu 

(policja, prokuratura, sądy itp.), 

b. przekazywanie danych osobowych podmiotom, które dokonują, za zgodą 

Użytkownika, komunikacji marketingowej. 

5. Dostęp do danych zgromadzonych przez Administratora mogą mieć 

zewnętrzne firmy świadczące dla Administratora usługi, w szczególności takie, 

jak: hosting, utrzymanie serwerów, utrzymanie baz danych, przekazywanie 

zautomatyzowanych informacji do Użytkowników, prace serwisowe, 

diagnostyczne i naprawcze, marketing, analityka, księgowość, poczta 

elektroniczna, udostępnianie widgetów do umieszczania na stronie www, 

dostarczanie systemu typu helpdesk, pośrednictwo w płatnościach 

elektronicznych, dostarczanie platformy sklepowej, kopie zapasowe. 

6. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres 

trwania konkursu. Po zakończeniu konkursu dane osobowe będą 

przechowywane przez okres 6 lat w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, 

wykonania zobowiązań podatkowych, wykonywania obowiązków 

reklamacyjnych, a także w celach archiwizacyjnych. 

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże 



pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator może nie udzielić dostępu do danych osobowych i 

odmówić ich modyfikacji lub usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to 

powszechnie obowiązujące prawo. 

9. Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora 

lub na serwerach należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu 

środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że 

nastąpiło naruszenie przetwarzania jego danych osobowych. 

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związku ze świadczeniem usługi newsletter w ramach planujemywesele.pl 

1. Administratorem danych osobowych jest PlanujemyWesele Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, 

KRS: 688384, NIP: PL5252718165, REGON: 367941379. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w związku z 

zawartą umową o świadczenie usługi newsletter. 

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w 

przypadku: 

a. przekazywania i aktualizowania informacji przez Użytkownika, 

b. korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w ramach serwisu, 

planujemywesele.pl, w tym w ramach korzystania z newslettera, 

c. interakcji w ramach serwisu planujemywesele.pl, 

d. wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, 

e. dochodzeniem roszczeń i wyjaśnianiem naruszeń regulaminów lub 

przepisów prawa przez Użytkownika. 



4. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym 

podmiotom. Wyjątkiem od tej zasady może być: 

a. przekazanie danych osobowych na żądanie uprawnionego organu 

(policja, prokuratura, sądy itp.), 

b. przekazywanie danych osobowych podmiotom, które dokonują, za zgodą 

Użytkownika, komunikacji marketingowej. 

5. Dostęp do danych zgromadzonych przez Administratora mogą mieć 

zewnętrzne firmy świadczące dla Administratora usługi, w szczególności takie, 

jak: hosting, utrzymanie serwerów, utrzymanie baz danych, przekazywanie 

zautomatyzowanych informacji do Użytkowników, prace serwisowe, 

diagnostyczne i naprawcze, marketing, analityka, księgowość, poczta 

elektroniczna, udostępnianie widgetów do umieszczania na stronie www, 

dostarczanie systemu typu helpdesk, pośrednictwo w płatnościach 

elektronicznych, dostarczanie platformy sklepowej, kopie zapasowe. 

6. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres 

obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu umowy dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w celu zabezpieczenia 

dochodzenia roszczeń, wykonania zobowiązań podatkowych, wykonywania 

obowiązków reklamacyjnych, a także w celach archiwizacyjnych. 

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże 

pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator może nie udzielić dostępu do danych osobowych i 

odmówić ich modyfikacji lub usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to 

powszechnie obowiązujące prawo. 

9. Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora 

lub na serwerach należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu 

środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 



10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że 

nastąpiło naruszenie przetwarzania jego danych osobowych. 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.planujemywesele.pl. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 28 października 2018r. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie 

strony lub aplikacji serwisu Facebook. Podobnie Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, 

serwerów, interfejsów oraz przeglądarek internetowych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć 

lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych w tym siły wyższej. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez Pocztę Polską 

i firmy kurierskie usługi pocztowe. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage i w portalu 

PlanujemyWesele.pl. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą 

miały przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 


