§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „3 kroki do udanego macierzyństwa” zwanego
dalej „Konkursem”, jest Duna Sp. Z o.o. ,ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.katarek.pl oraz za
pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 15.05.2018
do 30.06.2018 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
[link] i w mediach społecznościowych Organizatora do dnia 10.07.2018 roku.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.katarek.pl .
§2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie Zadania konkursowego
stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe: Jakie są Twoje 3 kroki do
udanego macierzyństwa?. Wskazana powyżej odpowiedź:
a) powinna być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści
sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych
i praw autorskich.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator
ma prawo w każdym czasie wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
2. Zadanie konkursowe należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na
stronie: www.katarek.pl.
3. W formularzu zgłoszeniowym do Konkursu należy ponadto:
a) podać dane osobowe Uczestnika, tj. imię, adres mailowy i miasto
zamieszkania. W Konkursie mogą wziąć udział tylko zgłoszenia, których
autorzy podali prawdziwe dane osobowe.
b) udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie
związanym z uczestnictwem w Konkursie;

c) złożyć oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
4. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 2
powyżej uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze
Organizatora.
5. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W
przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę
podczas rozstrzygania konkursu pierwszą dodaną odpowiedź.
6. Przystępując do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w
celach promocyjnych przesłanego Zadania konkursowego (odpowiedź na pytanie
konkursowe) w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
§4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu
1. Zwycięzcy Konkursu (dalej jako „Laureaci”) zostaną wyłonieni tylko spośród
Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. 11 Laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi
udzielonej przez Uczestnika na pytanie konkursowe (Zadanie konkursowe) przez
jury, w skład którego wchodzą pracownicy Organizatora.
3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.07.2018 roku na stronie internetowej
www.katarek.pl
§5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazani
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2. Nagrody:
1 x Indywidualne zaproszenie do rodzinnej sesji zdjęciowej, wykonanej w
mieście wskazanym jako miasto zamieszkania w momencie dodawania
zgłoszenia konkursowego.
10 x zestaw Katarek Complete, Katarek maść nawilżająca z prebiotykiem i zestaw
akcesoriów.
3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w
gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby
trzecie.
5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w
Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Laureata
Konkursu.
6. Nagrody zostaną przesłane Laureatom przez Organizatora za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską w ciągu 14 dni
od daty przesłania Organizatorowi elektronicznie na adres: biuro2@duna.biz.pl
dodatkowych danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu, tj. imienia,
nazwiska, adresu miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu.

7. Laureat traci prawo do Nagrody rzeczowej w przypadku niepodania danych
niezbędnych do wydania Nagrody lub nieodebrania Nagrody - w terminie do 14 dni
od daty ogłoszenia wyników.
8. Termin sesji zdjęciowej zostanie ustalony pomiędzy Organizatorem a Laureatem.
Organizator zobowiązuje się do podania trzech terminów, spośród których Laureat
będzie miał możliwość wybrania jednego.
9. Organizator zastrzega sobie, że zdjęcia z sesji zdjęciowej będącej Nagrodą, mogą
zostać wykorzystane przez niego w celach promocyjnych. Laureat zobowiązuje się
do podpisania przed sesją zdjęciową odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób biorących udział w sesji,
łącznie z osobami nieletnimi.
§6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Duna Sp. Z o.o.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w
następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności
przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:
a) w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych
roszczeń związanych z Konkursem;
b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes
należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas
przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie
reklamacji;
c) w celu wykonania ciążących na Administratorze danych osobowych
obowiązków prawnych (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO) - przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi
danych osobowych przechowywać dane, np. podatkowe.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w szczególności
Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim.
4. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać w
przyszłości danych osobowych Uczestników poza EOG (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) żądania ich sprostowania,
c) usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) z
wyłączeniem sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku realizowanego przez Organizatora;
Dane osobowe nie podlegają usunięciu również w przypadku kiedy ich
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych
Klienta narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw Uczestnik może kierować swoje żądanie pod adres
e-mail: biuro2@duna.biz.pl .
6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych
celów.
§7. Autorskie prawa majątkowe
1. Uczestnik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do
Zadania konkursowego, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, zawarte
w przekazanym przez niego formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, w
szczególności
posiada
prawa,
umożliwiające
jej
zwielokrotnianie,
rozpowszechnianie i publikowanie.
2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących Zadania
konkursowego, Uczestnik niezwłocznie po zawiadomieniu go o tym przez
Organizatora - wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz
zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a także pokryje całość roszczeń
pokrytych przez Organizatora, lub do który pokrycia Organizator będzie
zobowiązany, oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty Organizatora,
włączając w to koszty procesu, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z
wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
3. Laureat w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi bez dodatkowych
opłat na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przekazanego przez niego
Zadania konkursowego obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką,
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci
komputerowej, publiczne udostępnianie w całości lub w części w taki sposób aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności w sieci Internet, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,
wystawianie, wyświetlanie, wykorzystywanie w materiałach promocyjnych czy
informacyjnych, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej
albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet
§8. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu i
przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności
za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub

kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za
nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody
spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.
Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca
zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą
dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku
Uczestnik traci prawo do nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
jakość zdjęć wykonanych w trakcie sesji zdjęciowej, ponieważ będzie ona
wykonana przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Organizatora.
2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być
składane przez Uczestników w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2018. Reklamacja
powinna być przesłana na adres e-mail Organizatora: biuro2@duna.biz.pl lub na
adres: Duna Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 13/1, 30-701 Kraków, w formie pisemnej
pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika
zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji
zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji
niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane
będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy
zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez e-mail lub listem
poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
§9. Postanowienia końcowe
1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności
uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym
poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.katarek.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody,
wynikające z nieprawidłowego podania danych osobowych lub zmiany danych
osobowych, lub zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, o którym mowa
w §6 Regulaminu. W takim przypadku Nagroda przepada.
3. W przypadku wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami
Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich
wyjaśnienia
4. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Regulaminu,
przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie Laureatów i
przekazywanie nagród.
5. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Facebook ani z nim związany.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub
grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
7. Organizator bierze na siebie odpowiedzialność opłacenia podatku od wygranej,
zgodnie z tym co stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

