REGULAMIN KONKURSU
„Stronger By Movement”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą Stronger By Movement („Konkurs”) jest SBM Karol
Poziemski, Mateusz Karaś, Mateusz Jędrzejewicz S.C., ul. Rydygiera 8/18 M1A, 01-793
Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych, NIP 5252755539;
REGON: 380591110 („Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest SBM Karol Poziemski, Mateusz Karaś, Mateusz
Jędrzejewicz S.C., ul. Rydygiera 8/18 M1A, 01-793 Warszawa, wpisana do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczych, NIP 5252755539; REGON: 380591110.
3. Konkurs organizowany przez Organizatora dotyczy promocji produktów marki SBM
Esthetic
4. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony:
https://www.instagram.com/sbm_esthetic/ (“Strona
Konkursowa”)
5. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.
6. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz pod adresem
SBMStore.pl/regulamin.pdf
§2
Przedmiot i czas Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte, stanowiące
„Odpowiedź”, które brzmi: “Jak wygląda Twoja ekipa?”
2. Konkurs rozpoczyna się dnia: 7.06.2019 roku o godzinie 12:00. i trwa do 7.07.2019 do
godz. 23.59.
§3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby niepełnoletnie, będące pod kuratelą opiekuna
prawnego, reprezentującego osobę biorącą udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów
zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest
małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich
przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) Opublikować zdjęcie w serwisie Instagram w formie tradycyjnego wpisu wraz z opisem;
Wpis (zdjęcie i opis) stanowią odpowiedź na pytanie konkursowe;
b) Umieścić we wpisie następujące oznaczenia: #STRONGERBYMOVEMENT,
@SBM_Esthetic, oraz do maksimum 4 osób, tworzących drużynę Uczestnika Konkursu;
d) Zaakceptować regulamin Konkursu;
5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w sytuacji
stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu lub w
przypadku zgłoszenia do Organizatora i Fundatora roszczeń związanych z Odpowiedzią
przez osoby trzecie.
6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnik może
skontaktować się z Organizatorem drogą mailową przesyłając wiadomość na adres:
piotr.krzesinski@sbmethetic.pl
7. Każdy Uczestnik może udzielić Odpowiedzi wyłącznie jednokrotnie.
8. Uczestnik może zdobyć jedną Nagrodę.
§4
Przebieg Konkursu
1. Spośród Odpowiedzi zostanie wyłoniona 1 (słownie: jedna) zwycięska, uznana za
najlepszą w ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, tj. najbardziej
oryginalna i kreatywna Odpowiedź. Ocenie podlega warstwa graficzna i słowna Odpowiedzi
na pytanie otwarte. Autor wyłonionej Odpowiedzi uzyskuje prawo do Nagrody, stając się
Zwycięzcą.
2. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzcy, o których mowa w ust. 1 powyżej,
podejmowane są przez Komisję Konkursową.
3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do 9 dnia od
zakończenia Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.
4. Dodatkowo Organizator wyśle informację o wygranej do Zwycięzców za pośrednictwem
serwisu Instagram w formie wiadomości bezpośredniej.

5. Nieprzesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 4 w terminie 2 dni od przesłania żądania
Organizatora w tym zakresie skutkuje utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Organizatora.
§5
Nagrody
1. Łączna wartość nagród w Konkursie dla jednego zwycięzcy wynosi 1 700 zł brutto, a
składają się na nią produkty marki SBM Esthetic, udział w sesji marki oraz obecność na
koncercie wybranego artysty z katalogu SBM Label.
2. Szczegóły dotyczące odbioru nagród, w tym termin ich odbioru zostaną ustalone z
Organizatorem za pomocą korespondencji e-mail.
3. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości
przekazywanej mu odpowiednio Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu
zostanie potrącona przez Organizatora celem uregulowania ryczałtowego podatku
dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu
skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagrody oznacza, że
pieniężna część nagrody nie będzie wydana Zwycięzcy.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent
pieniężny.
5. Zwycięzca zobowiązuje się do nieprzekazywania nagrody odpłatnie lub nieodpłatnie
innym osobom.
6. Nieodebrane Nagrody pozostają własnością Fundatora.
7. Przekazanie Nagrody osobom trzecim, skutkuje utratą prawa do Nagrody, która pozostaje
wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany
jest zwrócić równowartość nagrody w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania
od Organizatora.

§6
Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków będących przedstawicielami
Organizatora Konkursu.
§7
Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

1. Przesłanie Odpowiedzi zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 1 Regulaminu
równoznaczne jest z:
a) z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności
intelektualnej do Odpowiedzi zgłoszonej do Konkursu, w tym wyłączne prawa autorskie
osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszona Odpowiedź jest przejawem oryginalnej,
własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest
obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
b) Udzieleniem przez Uczestnika na rzecz Organizatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji,
z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Odpowiedzi następuje bez
ograniczeń czasowych oraz bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach
eksploatacji:
i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono
– wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
iii. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w ppkt ii)
powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy,
częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
c) Zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Odpowiedzi względem Organizatora, Fundatora w szczególności wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Odpowiedziach jakichkolwiek treści,
które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób
trzecich oraz wizerunków innych osób.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie, o którym mowa w
ust.1. utrwalonego podczas sesji zdjęciowej SBM Esthetic , w której udział jest jedną z
nagród w Konkursie.
4. W zakresie Odpowiedzi, których twórca został Zwycięzcą, Organizator na podstawie art.
921 § 3 ustawy Kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. z (tj. Dz U. 2019 r. poz. 80)
nabywa autorskie prawa majątkowe do tych Materiałów, na polach eksploatacji wskazanych

w ust. 1 b, czas: nieokreślony, terytorium: Świat. Ustęp 1 lit c stosuje się. Organizator jest
uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych do tych Odpowiedzi.
§8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest SBM
Karol Poziemski, Mateusz Karaś, Mateusz Jędrzejewicz S.C., ul. Rydygiera 8/18 M1A,
01-793 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych, NIP
5252755539; REGON: 380591110.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o
których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w SBM S.C.
pod adresem e-mail: iod@sbmesthetic.pl
3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, data
urodzenia,adres email, nazwa użytkownika w serwisie Instagram. Dane osobowe niezbędne
do przekazania nagrody obejmują także: adres zamieszkania. Podanie wskazanych danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako
informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w
związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody
zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca okresu trwania konkursu.
7. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę 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).
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania
oferty handlowej.
9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

10.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.
11.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO
§9
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora i mogą być
składane przez Uczestników przez cały czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres: SBM Karol
Poziemski, Mateusz Karaś, Mateusz Jędrzejewicz S.C., ul. Rydygiera 8/18 M1A lub drogą
elektroniczną: piotr.krzesinski@sbmesthetic.pl
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres
e-mail,) oraz wskazanie jej przyczyn.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania
reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji(w zależności od drogi jaką złożył reklamację).
4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje
prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu
Konkursu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania,
przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem pod adresem: SBM Karol Poziemski, Mateusz Karaś, Mateusz Jędrzejewicz
S.C., ul. Rydygiera 8/18 M1A, 01-793 Warszawa
drogą elektroniczną: piotr.krzesinski@sbmesthetic.pl

