
REGULAMIN KONKURSU
“LOVE STORY”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu prowadzonego pod nazwą „LOVE STORY”, zwanego
dalej „Konkursem”, jest SixSilver Aleksandra Kaliszan z siedzibą w Gliwicach 44 - 100
przy ulicy Zwycięstwa 1, NIP 6312412158, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator konkursu składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz skierowany jest wyłącznie
do ostatecznych konsumentów..

4. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki na jakich
prowadzony jest Konkurs.

a. Niniejszy regulamin określa również zasady jego nadzoru, jak i postępowania
reklamacyjnego.

5. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, jest osoba fizyczna, która uzyskała
status osoby pełnoletniej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokona
zgłoszenia konkursowego określonego w dalszej części regulaminu.

a. Pracownicy, członkowie władz i inni przedstawiciele SixSilver i Organizatora oraz
inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniach i prowadzeniu
Konkursu są wyłącznie decyzją Organizatora z możliwości wzięcia udziału w
Konkursie

b. Z udziału i uczestnictwa w Konkursie wyłącza się również członków rodzin osób
szczegółowo wymienionych w §1 ust. 5. pkt a. tj. wstępnych do II stopnia
pokrewieństwa, zstępnych do II stopnia pokrewieństwa, rodzeństwa, małżonków,
rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia

§ 2
TERMIN, CEL I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika, którym to
może być osoba określona w §1 ust. 5,  z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.

2. Konkurs realizowany jest od dnia 25.01.2023 r. do końca  dnia 17.02.2023 r.

3. Wybór Zwycięzców Konkursu nastąpi ostatecznie do godziny 23:59:59 dnia 17.02.2023 r.



Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wyłonienia Zwycięzców Konkursu tj.
do ogłoszenia jego wyników w dniu 16.02.2023 r.

4. Zgłoszenia Konkursowe złożone po godzinie 23:59:59 dnia 17.02.2023 nie będą
rozpatrywane przez Organizatora.

5. Celem konkursu jest promocja i reklama działalności prowadzonej przez Organizatora i
oferowanych w jej ramach przez niego towarów.

6. Konkurs prowadzony jest bezpośrednio przez Organizatora, z wyłączeniem jakichkolwiek
agencji  marketingowych.

7. Konkurs skierowany jest wyłącznie do ostatecznych konsumentów.

8. Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego
postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych podanych przez Uczestnika podczas trwania Konkursu, w celu realizacji przez
Organizatora działań związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz po jego
zakończeniu celem doręczenia Zwycięzcą Nagród i zapewnienia możliwości przeprowadzenia
procesu reklamacyjnego.

9. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 25.01.2023 r. (od
momentu publikacji posta konkursowego na profilu SixSilver w serwisie facebook:
https://www.facebook.com/sixsilver, oraz
Instagram: https://www.instagram.com/sixsilver_poland/) do godz. 23:59:59 dnia 17.02.2023
r. spełnić łącznie następujące warunki:

a. zrealizować zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”)
polegające na:

a.i. Pod postem konkursowym w komentarzu napisać o swojej miłosnej historii.

10. Za moment dokonania Zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną powyżej w §2 ust. 8
powyżej, uznaje się moment publikacji Zadania konkursowego w serwisie Facebook i
Instagram.

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA I ORGANIZATORA

1. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie, oświadcza, że jest jedynym i wyłącznym twórcą Zadania
Konkursowego oraz wszystkich jego elementów.

2. Uczestnik oświadcza, że Zadanie Konkursowe i wszystkie jego elementy nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich, a Zgłoszenie nie jest obciążone żadnymi wadami
prawnymi.

https://www.facebook.com/sixsilver
https://www.instagram.com/sixsilver_poland/


3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zgodności Zgłoszenia, jak i Zadania
Konkursowego z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie naruszenia dóbr
osobistych, praw autorskich i praw osób trzecich.

4. Uczestnik nie jest uprawniony do zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych osób trzecich
bez uprzedniego uzyskania wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody, chyba że zgoda
taka zgodnie z przepisami nie jest wymagana. W przypadku nieuzyskania wspomnianej zgody
lub zezwolenia Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną.

5. Organizator sprawuje wyłączny nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami
Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu.

6. Zgłoszenia nadesłane po terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub naruszające
postanowienia niniejszego Regulaminu będą wykluczane z  udziału w Konkursie.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku, gdy:

a. zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem, jak również, gdy Zadanie
Konkursowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodne z dobrymi
obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,

b. zadanie Konkursowe narusza prawa autorskie  lub prawa osób trzecich,

c. uczestnik w jakikolwiek sposób narusza Regulamin Konkursu

d. Uczestnik działa w sposób nieuczciwy

8. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w
Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.

a. Uczestnik może kwestionować Zasadność wykluczenia go z udziału w Konkursie w
trybie określonym w  §9 Regulaminu.

9. Organizator nie ponosi względem osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej
z  nieprzestrzegania przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie.

§ 4
NAGRODY

1. Zadania Konkursowe będą oceniane przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez
Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.

2. Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców, którym przyznana
zostanie jedna z nagród wskazanych poniżej w § 4 ust.



3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców poprzez ocenę nadesłanych przez
Uczestników Zgłoszeń, uwzględniając przy tym ich oryginalność, kreatywność, pomysłowość
oraz zgodność z Zadaniem Konkursowym określonym w §2 ust. 7.

4. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe w postaci:

a. komplet COEUR DE LION oraz prezent niespodzianka.

5. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu.

6. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. Nagrody określone w §4 ust. 4 nie mogą
zostać wymienione na jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub też na jakikolwiek inny towar
z oferty Organizatora.

§ 5.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez zarówno publikację publicznego posta z
informacją o wynikach Konkursu, który to zamieszczony zostanie na profilu SixSilver, jak i
w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram,
najpóźniej do końca dnia 21.02.2023 roku.

2. Zwycięzca w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest do
przekazania Organizatorowi danych osobowych i adresowych umożliwiających wydanie
nagrody (imię nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres) – informacje na temat sposobu
przekazania danych zwycięzcy zostaną podane w wiadomości prywatnej, o której jest mowa
w §5 ust. 1.

3. W przypadku nieudzielenia przez Zwycięzcę Konkursu informacji, o których mowa w §5 ust.
2, we wskazanym 3 dniowym terminie, przydzielona zwycięzcy nagroda ulega przepadkowi,
a organizator nie jest zobowiązany do jej wręczenia.

4. Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie Organizatora, tj. w salonie SixSilver w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 1,

a. w uzasadnionych i zgłoszonych przez Zwycięzcę Konkursu przypadkach Organizator
na koszt własny zobowiązuje się do wysłania nagród na adres wskazany przez
Zwycięzcę Konkursu, za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 14 dni od dnia
przekazania pełnych i poprawnych danych, o których mowa w §5 pkt. 2.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez Zwycięzców
Konkursu nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu, w szczególności
podania błędnych danych lub nie odbierania awizowanych przesyłek.



§ 6. RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą
przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a)
RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu
(podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6
ust. 1 lit f)),

a. W sytuacji, gdy Uczestnik zostanie Zwycięzcą Konkursu także dla celu wykonania
obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania:
wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem
podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 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.

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do:

a. dostępu do Jego danych osobowych

b. żądania sprostowania jego danych,

c. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych
wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz
uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.

6. Organizator Konkursu zobowiązuje się, iż nie będzie przekazywał danych osobowych innym
podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród w niezbędnym w
tym celu zakresie.

a. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z procesem
przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Organizator oświadcza, iż dane osobowe Uczestników nie są profilowane.

8. Organizator dla celów informacyjnych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych Uczestników umożliwia kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem
wiadomości e-mail - biuro@sixsilver.pl z dopiskiem - opatrzoną w tytule dopiskiem „Dane
osobowe “LOVESTORY z SixSilver”.



§8. REKLAMACJE

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa
odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące
konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do
Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu do 31 grudnia 2020 , przy czym
reklamacje dostarczone do Organizatora po dniu 31 grudnia 2020 nie będę rozpatrywane.
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją
Reklamacyjną”, powołaną przez Organizatora.

2. Wszelkie reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na
adres biuro@sixsilver.pl lub w formie listu tradycyjnego na adres siedziby Organizatora -
SixSilver Aleksandra Kaliszan, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice z dopiskiem tytułowym
„Reklamacja - konkurs “LOVESTORY z SixSilver”.

3. Składający reklamację zobowiązany jest celem zapewnienia możliwości rzetelnego
rozpatrzenia reklamacji do wskazania w treści kierowanej wiadomości swoich danych
osobowych, w sposób zapewniający możliwość zwrotnego kontaktu celem udzielenia
odpowiedzi na żądanie reklamacyjne.

4. Reklamacje Komisja Reklamacyjna rozpatrywać będzie w terminie 14 dni liczonych
począwszy od dnia jej otrzymania. Dzień nadania wiadomości zwrotnej za pośrednictwem
zarówno elektronicznej, jak i tradycyjnej poczty uznawany jest za dzień udzielenia
odpowiedzi na żądanie reklamacyjne.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny zarówno na stronie interentowej - www.sixsilver.pl - jak i
w siedzibie Organizatora.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem
Facebook oraz Instagram ani innymi podmiotami zarówno dysponującymi prawami do
Serwisu, jak i powiązanymi z Serwisem.

3. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy bezpośrednio kierować do Organizatora

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych. (t.j.
Dz.U. z 2016, poz. 471).

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

http://www.sixsilver.pl/


7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.


