
REGULAMIN KONKURSU  

„Dzień Babci i Dziadka” 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Dzień Babci i Dziadka” (zwany dalej: „Konkursem”). 
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania 
wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania 
reklamacji związanych z Konkursem. 

3. Organizatorem Konkursu jest HIDAY sp. z o.o. adres: Gdynia, Hryniewickiego 10/25, NIP 
5862295929 (zwany dalej: „Organizator”).  

4. Zlecającym Konkurs jest właściciel Galerii Bałtyckiej  znajdującej się w Gdańsku (80-264), 
aleja Grunwaldzka 141, którym jest ECE Projektmanagement sp. z o.o.  siedzibą  
w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000022645, (zwany dalej: “Centrum 
Handlowe”). 

5. Celem Konkursu jest promocja Galerii Bałtyckiej. 
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Internet,  

w serwisie Facebook i Instagram (zwany dalej: „Serwis”). 
7. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest  

w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany  
z Serwisem. Konkurs nie jest też powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi 
właścicielami Serwisu.  Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach 
Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do 
wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża 
zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku  
z organizowanym Konkursem. 

8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.01.2023 r. i kończy się w dniu 16.01.2023 o godzinie 
22:.00 („Czas trwania Konkursu”). 

 
§ 2.  UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu 
spełnia łącznie następujące warunki: 
a) jest osobą powyżej 18 roku życia posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych                       
b) posiada aktywne konto na profilu Facebook lub Instagram oraz skrzynkę poczty 
elektronicznej (e-mail); 
c) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
e) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela 
Organizatora, oraz Zleceniodawcy, firmy ECE Management sp. z o.o., jak również innego 
podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu lub 
członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej. Przez członka najbliższej 
rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica 



współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia. Pracownikiem  
w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na 
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

2. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne 
działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi Danych Osobowych 
zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu 
wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana 
poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: hi@hiday.pl 

3. W Konkursie można brać udział tylko osobiście.  
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest równoczesne: 

a) zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie wszystkich                                                                            
jego postanowień, 

b)  wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4,  
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu 

5. Swój udział w Konkursie można wycofać w każdym czasie jego trwania, 
6. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia. 
7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych             

z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 

 
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnego, publicznego profilu  
w serwisie Facebook i  Instagram. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału         
w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa 
sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie 
określonych w Regulaminie. 

4. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, 
których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub 
powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora lub Centrum 
Handlowego. 

5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, 
Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wejdzie 
dwóch przedstawicieli Dyrekcji Centrum Handlowego oraz jedna osoba wskazana przez 
Organizatora. 

 
§ 4. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polegać będzie na napisaniu pod postem konkursowym na 
Facebooku  Galerii Bałtyckiej https://www.facebook.com/galeriabaltycka lub Instagramie 
https://www.instagram.com/galeriabaltycka/  odpowiedzi na pytanie: “Opowiedz o swoim 
najmilszym wspomnieniu związanym z babcią lub dziadkiem bądź obojgiem” (zwane 
dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”), z zastrzeżeniem, że profil Uczestnika Konkursu  
w Serwisie musi być publiczny.

https://www.facebook.com/galeriabaltycka
https://www.instagram.com/galeriabaltycka/


2. Każdy z Uczestników może przesłać tylko 1 (słownie: jedno) Zgłoszenie konkursowe,  
a jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Jeśli uczestnik wyśle więcej niż 
jedno zgłoszenie, pod uwagę będzie brane tylko pierwsze z nich.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać 
łącznie poniższe warunki: 
a)   powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych                   
z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia 
społecznego; 
c)  nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści 
reklamowych dotyczących Centrum Handlowego; 
d)  nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw 
własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. 
e) Dane zawarte w Zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne              
z rzeczywistością

4. Z chwilą dokonania zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej licencji 
do treści zgłoszenia. Licencja obejmuje również prawo na wykonanie dzieł zależnych,  
a w szczególności do wykonywania opracowań, związanych z publikacją niniejszego 
zgłoszenia w serwisach internetowych Facebook i Instagram Galerii Bałtyckiej.

 
§ 5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 20.01.2023. Spośród wszystkich Zgłoszeń 
konkursowych nadesłanych przez serwis Instagram i serwis Facebook, Komisja wybierze  
5 najciekawszych, najbardziej kreatywnych Zgłoszeń  konkursowych referujących do 
tematu zadania konkursowego. 

2. Odbiór nagród odbędzie się w Galerii Bałtyckiej w dniu 21.01.2023 r.  a odebranie nagrody 
będzie możliwe tylko w tym dniu. 

3. Kryteriami wyboru zwycięskich Zgłoszeń konkursowych, branymi pod uwagę przez Komisję 
w celu wyłonienia zwycięzców, będą: zgodność Zgłoszeń konkursowych z tematyką 
Konkursu, kreatywność oraz oryginalność. 

4. Głosowanie Komisji jest tajne, a decyzja komisji ostateczna i nieodwołalna. 
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem serwisu Instagram lub 

serwisu Facebook – zgodnie z miejscem zgłoszenia konkursowego, do dnia 19.01.2023 r.  

§ 6. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie (zwaną dalej: „Nagrodą”) jest bukiet kwiatów oraz deser złożony  

z napoju  i ciastka wydanego  we wskazanej kawiarni w Galerii Bałtyckiej. 
2. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcom konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji Konkursu oraz zgody na rejestrowanie i publikację 
wizerunku wyrażoną poprzez podpisanie zgody stanowiącej załącznik nr 2 oraz podpisanie 
protokołu odebrania nagrody.

3. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1387). Do Nagród wskazanych powyżej, od których konieczne będzie pobranie 
podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie przyznana dodatkowa nagroda 
pieniężna w wysokości 10% wartości Nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu 
zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem 



zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy, zgodnie z ustawą  
o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie Zwycięzca wyraża zgodę na 
pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na 
podatek dochodowy. 

4. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcom Konkursu, jest podanie Organizatorowi na 
jego prośbę danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz danych niezbędnych do 
wykonania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego, z tytułu 
otrzymanych przez Uczestników Konkursu nagród, w tym w szczególności danych 
takich jak: imię i nazwisko, PESEL. Ponadto, należy wskazać urząd skarbowy właściwy 
dla miejsca zamieszkania. W przypadku nie przekazania Organizatorowi kompletnych 
danych o których mowa powyżej, nagroda  z przyczyn niezależnych od Organizatora 
może nie zostać przekazana. 

5. Nagrodę należy odebrać osobiście w Galerii Bałtyckiej w dniu 21.01.2023 roku  
z zastrzeżeniem, że nie istnieje  możliwość odbioru nagrody w innym terminie i przez osoby 
trzecie.  

6. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, podanie nieprawidłowych lub 
niepełnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagród, 
skutkują utratą praw do nich, a Nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji 
Organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek  
z Nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

8. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu Nagrody, 
braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku 
niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu nagroda nie zostanie 
przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody. 

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody 
rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby 
trzecie. 

 
§ 7.  PRAWA AUTORSKIE

1. Przesłanie Zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi 
i Centrum Handlowemu zgody na korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego przez 
Organizatora na okres trwania Konkursu oraz bezterminowo po jego zakończeniu, bez 
ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone 
rozpowszechnianie na Instagramie i Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, 
publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci 
Internet. 

2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a Zgłoszenie konkursowe 
nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw 
autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik 
oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do 
Zgłoszenia konkursowego.  

3. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonego Zgłoszenia 
konkursowego przez Centrum Handlowej podmioty, na które Centrum Handlowe przeniesie 
prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych. W razie, gdy przeróbki i inne 
opracowania nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych stanowić będą przedmiot zależnych 
praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie  



z takiego przedmiotu przez Centrum Handlowe i podmioty, na które Centrum Handlowe 
przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych. 

4. Centrum Handlowe ani podmioty, na które Centrum Handlowe przeniesie prawa autorskie 
do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub 
wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych. 

5. Centrum Handlowe oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do 
nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, są uprawnione do korzystania                           
z nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności 
każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonego 
Zgłoszenia konkursowego. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym              
w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do 
nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych 
podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych Zgłoszeń 
konkursowych. 

6. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której 
organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika 
w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać 
uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 

7. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia 
konkursowego Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, 
wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora, Centrum 
Handlowego lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. HIDAY sp. 
z o.o. adres: ul. Hryniewickiego 10/25, 81-340 Gdynia NIP 5862295929 (zwany dalej: 
„Administratorem”). 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych osobowych). 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia            
i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,  
a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane 
osobowe: imię i nazwisko,  nazwa profilu  w Serwisie. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  
w Konkursie oraz otrzymania Nagrody. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia 
Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do 1 roku (w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych). 

7. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa 
podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych 
w Konkursie. 



8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie  
z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje 
jego postanowienia. 

2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu pod linkiem: 
……………… 

3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 
obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, 
że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

Gdańsk, dnia 10.01.2023 roku
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