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Regulamin Konkursu 
„BOHATEROWIE NASZYCH CZASÓW” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1) Organizatorem konkursu „BOHATEROWIE NASZYCH CZASÓW” (zwanego w dalszej 
części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest SHAMIR Polska spółka z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 52, 02-820 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355744, 
posiadająca numer NIP: 525-24-78-324 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy  
o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2015 poz. 612) i nie podlega 
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 
Ustawy. 

3) Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających 
warunki Regulaminu. 

4) Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 
uczestników (dalej: „Uczestnicy”) oraz Zdobywców nagród (dalej: „Zdobywcy 
nagród” lub „Zwycięzca”) 

5) Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania 
Konkursu. 

6) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i poprzez 
wzięcie udziału w konkursie oświadcza, że są mu znane zasady Konkursu  
i postanowienia Regulaminu. 

7) Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie 
www.shamir.pl/aktualności  

 
§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 
 
  
1) Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 

uczestnikiem Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią łącznie wszystkie 

poniższe warunki:  

a) polubią stronę SHAMIR POLSKA na Facebooku - 

https://www.facebook.com/ShamirPolska,  

b) w odpowiedzi na przedstawione zadanie konkursowe zamieszczą 

komentarz/zdjęcie/film na temat „Bohatera naszych czasów”. Komentarz może 

http://www.shamir.pl/aktualności
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dotyczyć Uczestnika konkursu we własnej osobie bądź osoby trzeciej, pod 

warunkiem uzyskania zgody na wskazanie danych tej osoby trzeciej przez 

Uczestnika. Do uczestnictwa w konkursie podanie nazwy użytkownika nie jest 

wymagane. 

c) W przypadku wskazania danych osoby trzeciej, która wyraziła zgodę, na 

wskazanie jej danych do konkursu, prawa do wydania nagrody w przypadku 

wygranej przysługują tej osobie trzeciej. 

d) wybór zwycięzców będzie się dokonywał drogą głosowania poprzez przyznawanie 

„polubień” na stronie Facebook przez jego użytkowników. W konkursie zwycięży 

nie więcej niż 3 Uczestników z największą liczbą „polubień” ich 

komentarza/zdjęcia lub filmu, których wyłoni Organizator konkursu. W razie 

uzyskania tej samej liczby „polubień” Organizator wyłoni nie więcej niż 3 

Zwycięzców spośród Uczestników, których głosy „polubienia” otrzymały tę samą 

ilość, na podstawie oryginalności prac.  

2) Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik nie ma też obowiązku nabycia 

dowodu udziału w konkursie. Odebranie nagrody uwarunkowane jest skorzystaniem z 

odpłatnych usług, o których mowa w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu. 

3) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie 

najbliższych rodzin pracowników, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, ich małżonkowie lub partnerzy 

życiowi, rodzice małżonków lub partnerów życiowych.  

4) Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, poprzez dodanie 

nieograniczonej liczby komentarzy w wykonaniu zadania konkursowego.  

5) Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe i że 

odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich i 

majątkowych praw osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że w 

przypadku, gdy nadesłana odpowiedź konkursowa stanowi utwór, w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2006 nr 90 poz. 631), przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe lub 

licencje, w zakresie, niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 7 niniejszego 

paragrafu.  

6) W przypadku, jeżeli odpowiedź na zadanie konkursowe stanowi utwór, w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej łącznie „Utworem”), 

Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do 

Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach 

eksploatacji: (i) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
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do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (ii) utrwalanie i 

zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, 

systemu i formatu, (iii) obrót oryginałami albo egzemplarzami, na których zostały 

utrwalone – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; (iv) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt (i) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; (v) korzystanie lub 

rozporządzanie Utworem i każdą jego modyfikacją w całości lub w dowolnych 

fragmentach; (vi) wprowadzanie zmian, a także jej modyfikacji w całości lub do jego 

dowolnych fragmentów; (vii) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci 

teleinformatycznej w tym do sieci Internet; (viii) podjęcie lub zlecanie produkcji lub 

innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy i wszelkich modyfikacji zarówno 

na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.  

§ 3 
Uczestnictwo w Konkursie 

 
1) Konkurs rozpoczyna się dnia 30.04.2020 o godz. 12:00 i trwa do 31.05.2020 do godz. 

12:00. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 turach: 

- 1 tura: 30.04 - 17.05 2020 

- 2 tura: 17.05 – 31.05 2020 

2) Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Organizatora Konkursu na portalu Facebook 

https://www.facebook.com/ShamirPolska.  

3) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę komentarzy, 

umieszczając je pod postem konkursowym na stronie Shamir Polska.  

 

§ 4 

Zasady przyznawania i wydawania Nagród w Konkursie 

 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:  

Para soczewek okularowych firmy Shamir – w dowolnej, wybranej konstrukcji spośród 

produktów dostępnych w ofercie firmy, z powłoką Anti-Fog, zwane dalej „Nagrodą” 

lub „Nagrodami”.  

2. Wyboru Zwycięzców dokonuje się zgodnie z treścią paragrafu 2 ust. 1 pkt d) 

niniejszego Regulaminu.  

3. Przy wyborze Zwycięzcy nie ma znaczenia kolejność przesyłania komentarzy i/lub 

zdjęć/filmów. 
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4. Użytkownicy mogą dokonać wyboru jednego lub większej ilości Zwycięzców, przy czym 

nie więcej niż trzech Zwycięzców w każdej turze. Łącznie w konkursie może zostać 

wyłonionych sześciu Zwycięzców. 

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty zakończenia 

Konkursu.  

6. Zdobywca Nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany Nagrody na jej 

równowartość pieniężną ani na Nagrodę innego rodzaju.  

7. W ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się 

ze Zwycięzcą poprzez wiadomość wysłaną na jego konto społecznościowe, z którego 

zostało wysłane zgłoszenie konkursowe i przesłany komentarz. Zwycięzca w przeciągu 7 

(słownie: siedmiu) dni od otrzymania informacji od Organizatora o wygranej Nagrodzie, 

by uzyskać nagrodę jest zobowiązany przesłać Organizatorowi na podany przez niego 

adres mailowy lokalizację salonu optycznego, współpracującym z Organizatorem 

konkursu, która jest dla Uczestnika dogodna, by odebrać Nagrodę. 

8. Warunkiem odebrania Nagrody w postaci soczewek okularowych firmy Shamir będzie 

łączne spełnienie przez Zwycięzcę wszystkich poniższych warunków:  

a) wizyta w uzgodnionym przez Zwycięzcę i przez Organizatora Konkursu jednym 

z salonów optycznych współpracujących z Organizatorem Konkursu w celu wyboru 

szkieł oraz oprawek do szkieł optycznych. Informację o liście takich salonów 

Zwycięzca otrzyma od Organizatora Konkursu w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia Konkursu. Termin wizyty zostanie uzgodniony indywidualnie przez 

Zwycięzcę z przedstawicielem wybranego przez Zwycięzcę salonu optycznego, 

przy czym nie może on nastąpić później niż 1 miesiąc od dnia poinformowania o 

wygranej w Konkursie, chyba że zgodę na późniejszą wizytę wyrazi Organizator,  

b) dobranie w asyście specjalisty z danego salonu optycznego rodzaju szkieł 

optycznych,  

c) dobranie w asyście specjalisty z danego salonu optycznego oprawek do szkieł, 

przy czym oprawki do szkieł nie stanowią Nagrody w Konkursie,  

d) odbiór soczewek okularowych stanowiących Nagrodę razem z dobranymi do 

nich przez Zwycięzcę oprawkami w wybranym uprzednio salonie optycznym w 

terminie trzech tygodni od dnia poinformowania o możliwości odbioru soczewek i 

oprawek. Ze względu na to, że szkła optyczne i dobrane do nich oprawki są 

zamawiane indywidulanie w zależności od potrzeb danego Zwycięzcy, Zwycięzca 

zostanie poinformowany o przewidywanym czasie oczekiwania na nie,  
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e) uiszczenie opłaty za dobrane do soczewek oprawki, które nie stanowią Nagrody 

w Konkursie. Warunki płatności za dobrane oprawy okularowe są ustalane 

indywidualnie z salonem optycznym, jednak uiszczenie opłaty przez Zwycięzcę ma 

odbyć się nie później niż w dniu odbioru oprawek.  

9. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a Zwycięzca traci do niej prawo, jeżeli:  

a) Zwycięzca nie prześle Organizatorowi danych umożliwiających wskazanie lokalizacji 

salonu optycznego. 

b) Zwycięzca nie wypełni choćby jednego z wskazanych warunków odbioru Nagrody, 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami 

podatkowymi, tj. jeżeli wartość wygranej Nagrody przekroczy kwotę 760,00 zł, 

Organizator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi do właściwego 

urzędu skarbowego. Uczestnik ma wówczas obowiązek wskazać numer NIP i właściwy 

Urząd Skarbowy.  

§ 5 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest SHAMIR Polska spółka  
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 52, 02-820 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355744, 
posiadająca numer NIP: 525-24-78-324 („Administrator”). 
 
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem 
adresu: info@shamir.pl 

 
Wskazane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w 
szczególności: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, zwane dalej „RODO”) w celu: organizowania i przeprowadzania 
Konkursu. 
 
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane przez okres organizowania i 
przeprowadzania Konkursu, wraz z wydaniem nagrody, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z 
przepisów podatkowych lub rachunkowych); bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez 

mailto:info@shamir.pl
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osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody 
będą przechowywane do czasu jej odwołania.  
 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:  

• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących 
takiego przetwarzania;  

• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora  
• są nieprawidłowe lub niekompletne;  
• prawo żądania od Administratora usunięcia danych;  
• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;  
• prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
w przypadkach prawem przewidzianych; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
• prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na 
miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na 
miejsce domniemanego naruszenia RODO;  

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem);  

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z 
inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub poprzez 
kontakt z SHAMIR Polska spółka z o.o. z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Poleczki 52, 02-820 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000355744, posiadająca numer NIP: 525-24-78-324, (adres podany na początku 
dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).  
 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 
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2) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu mające charakter 
siły wyższej, tj. takie, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń losowych, 

3) ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, 
funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Facebook, 
Instagram,  

4) przypadki udziału w Konkursie osób nieupoważnionych, 
5) niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez 

Zwycięzcę.  
6) W przypadku Nagrody w postaci szkieł okularowych Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za realizację zlecenia przez salon optyczny, który prowadzi w tym 
zakresie profesjonalną działalność gospodarczą. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie 
zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.shamir.pl/aktualności oraz na 
Facebooku. 

8) Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w 
przypadku, gdy Uczestnik nie podał danych niezbędnych do przyznania Nagrody, a 
także w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa, bądź 
uzyskania Nagrody, określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku 
powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

9) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 
przepisy Kodeksu cywilnego.  

 
 
 
 

http://www.shamir.pl/

