
Regulamin konkursu „Poczuj ZEW podróży” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Poczuj ZEW podróży” 

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady 
przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego 
warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem. Regulamin określa również sposób 
postępowania z danymi osobowymi przez administratora.  

3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest firma Eco in Sp z o.o. z siedzibą przy ul. 
Powsińskiej 18, 02-920 Warszawa. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000080227, NIP: 5261036235, REGON: 011241318.  

4. Konkurs przeprowadzany jest tylko za pośrednictwem portalu Instagram. Konkurs rozpoczyna się w 
dniu 01.03.2022 roku o godzinie 10:00 i kończy w dniu 15.04.2022 roku o godzinie 23:59.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 
administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Instagram. Wszelkie pytania, 
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, 
a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram. Organizator zwalnia w 
całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z 
Konkursu.  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, a także 
wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby 
pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i 
przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.  

 

II. DEFINICJE 

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej 
lub mnogiej, w której są użyte:  

Profil – fanpage @Zewformen w aplikacji lub na portalu Instagram, za pośrednictwem którego 
przeprowadzony zostanie konkurs.  

Adres strony: https://www.instagram.com/zewformen/.  

Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie spośród Uczestników Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców.  

Zadanie konkursowe – zakup dowolnego kosmetyku ZEW for men z linii Essential w drogeriach 
Rossmann, zachowanie paragonu, przesłanie jego zdjęcia wraz z kreatywną odpowiedzią na pytanie 
konkursowe zawarte na dystrybuowanych ulotkach wśród klientów drogerii Rossmann oraz na 



oficjalnym profilu Organizatora w poście umieszczonym na Instagramie Organizatora. Pytanie 
konkursowe brzmi: „Jak wyglądałaby Twoja wymarzona podróż?. Zdjęcie paragonu wraz z 
odpowiedzią należy przesłać w wiadomości prywatnej do Organizatora na jego oficjalnym profilu na 
Instagramie - @zewformen 

Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni 
Zwycięzców.  

Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności 
określonych w Regulaminie, w tym wykonała Zadanie konkursowe.  

Zwycięzcy – Uczestnicy wskazani przez Komisję Konkursową, uprawnieni do otrzymania Nagród.  

Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody, przy czym jeden Zwycięzca może otrzymać jedną 
Nagrodę.  

Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.  

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 - Dz. U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”) tj. informacje dotyczące Uczestnika: 
imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, przetwarzane przez Eco in Sp 
z o.o. z siedzibą przy ul. Powsińskiej 18, 02-920 Warszawa, wyłącznie do celów wskazanych w 
Regulaminie.  

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

  

1. Rozwiązania Zadania konkursowego należy umieszczać w wiadomości prywatnej wysłanej do 
Organizatora na profil @zewformen na Instagramie w terminie od 01.03.2022 od godziny 10:00 do 
15.04.2022, do godziny 23:59. Odpowiedzi przesłane później albo opublikowane pod innymi postami 
znajdującymi się na profilu Organizatora nie będą brane pod uwagę podczas oceny Komisji 
Konkursowej.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych.  

3. W Konkursie może wziąć udział osoba, która posiada adres korespondencyjny na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagrody nie 
będą wysyłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: - posiadać aktywne konto w okresie trwania Konkursu i 
wydawania Nagród w serwisie Instagram; - udzielić odpowiedzi w wiadomości prywatnej wysłanej na 
oficjalny profilu Organizatora w serwisie Instagram. 

5. Opublikowanie pracy konkursowej w odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez wysłanie 
wiadomości prywatnej na oficjalnym profilu Organizatora na Instagramie jest równoznaczne ze 
złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tej 
odpowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych oraz że odpowiedź nie narusza praw osób trzecich.  

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  



7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu i usunięcia odpowiedzi w przypadku 
powzięcia wiadomości o naruszaniu przez odpowiedź Uczestnika praw autorskich lub dóbr osobistych 
osób trzecich lub publikacji treści obraźliwych, pogardliwych, niestosownych. Usunięcie odpowiedzi 
jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu uczestnika – autora zakwestionowanego materiału. 
Usunięcie zakwestionowanej odpowiedzi może obyć się bez informowania o tym fakcie autora.  

9. Głównymi kryteriami, na podstawie których Komisja Konkursowa ocenia odpowiedzi jest 
kreatywność wypowiedzi oraz jej zgodność z tematem zadania konkursowego.  

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Organizator przewidział w Konkursie 8 (słownie: osiem) Nagród: 
a) 1x PLECAK ZEW CITY WALK SILVER BLACK 30L o wartości 585 zł brutto 
b) 2x KOSMETYCZKA Z PRODUKTAMI ZEW FOR MEN „DZIKI NIEZBĘDNIK” o wartości 219 zł 

brutto 
c) 5x ZESTAW KOSMETYKÓW ZEW FOR MEN ZE SKARPETKAMI „WYLUZOWANY 

PODRÓŻNIK” o wartości 110 zł brutto 

2. Decyzja o rodzaju przyznanej nagrody należy do Komisji Konkursowej, która przy wyborze będzie 
kierowała się kreatywnością nadesłanych odpowiedzi. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent rzeczowy, ani pieniężny, a prawo do 
Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.  

4. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli: a) nie przekaże danych niezbędnych do 
wysłania nagrody w terminie określonym w regulaminie, b) nie odbierze przesyłki z nagrodą w 
terminie określonym przez dostawcę d) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa.  

2. Nagrody otrzyma 8 Uczestników, których rozwiązania Zadania Konkursowego zostaną przez 
Komisję Konkursową uznane za najciekawsze spośród wszystkich ocenianych.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia 
reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

 

1. Wyniki zostaną opublikowane na profilu Organizatora @zewformen na Instagramie w specjalnie 
dedykowanym poście w terminie do 11 (jedenastu) dni kalendarzowych po zakończeniu Konkursu tj. 
do 26.04.2022 r. informacja o zwycięzcach pojawi się w treści posta. 



2. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie najpóźniej 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia 
wyników tj. do 29.04.2021 r. przesłać w wiadomości prywatnej do Profilu swoje dane adresowe tj: 
imię i nazwisko, adres (ulica numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz 
numer telefonu kontaktowego w celu odebrania Nagród.  

 

VII. WYDANIE NAGRÓD 

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora i wysłane Zwycięzcom 
poprzez firmę kurierską po spełnieniu wszystkich obowiązków regulaminowych.  

2. Adres do wysyłki Nagród wskazany przez Zwycięzców musi być adresem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).  

3. Nagrody zostaną wysłane do 14 dni kalendarzowych po ogłoszeniu wyników.  

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa.  

5. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.  

6. Zwycięzcy mogą w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodach złożyć oświadczenie 
o odmowie przyjęcia Nagród. Oświadczenie należy przesłać w wiadomości email wysłanej na adres 
biuro@poczujzew.pl.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wydanie Nagród wynikające z 
błędnego podania przez Zwycięzców adresu do wysyłki Nagrody.  

 

VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

 

1. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej „Rozporządzeniem”).  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma Eco in Sp z o.o. z siedzibą 
przy ul. Powsińskiej 18, 02-920 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem 
poczty pod ww. adresem lub poprzez e-mail: biuro@poczujzew.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności:  

a) w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu 
rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”);  



b) Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na 
rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, 
podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 
podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom 
świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.  

c) Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w 
zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania 
jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 
przepisami prawa.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia 
sprzeciwu względem przetwarzania danych.  

6.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 
osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.  

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia.  

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 
realizację wydania nagrody.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu stronie internetowej 
organizatora pod adresem poczujzew.pl/konkurspodroznika. Regulamin Konkursu jest ponadto 
dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  

2. We wszystkich sprawach i pytaniach na temat Konkursu prosimy o kontakt pod adresem: 
biuro@poczujzew.pl  

X. REKLAMACJE 

 

1. Uczestnik może wnieść reklamacje co do przebiegu Konkursu przesyłając ją Organizatorowi 
elektronicznie na adres poczty email: biuro@poczujzew.pl 

2. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a o wyniku 
rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Uczestnika zgłaszającego reklamację w sposób odpowiadający 
sposobowi wniesienia reklamacji przez Uczestnika. 


