
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Konkurs Hibbi” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia i warunki 

uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Konkurs Hibbi” (dalej 

„Konkurs”).  

 

2. Organizatorem Konkursu jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. 

Równoległej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000338509 , NIP: 521-31-41-885, kapitał zakładowy 

w wysokości 1 635 175,00 zł opłacony w całości (dalej „Organizator”). 

 
3. Konkurs realizowany jest na zlecenie PPHU MILLANO Sp. z o.o. z siedzibą w 

Przeźmierowie (62-081), przy ul. Wysogotowskiej 15, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII  Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 

0000081433, NIP: 7771004608 (dalej „PPHU MILLANO”). 

 

4. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.10.2019r. (jest to ostatni 

dzień wysyłania zgłoszeń do Konkursu) (dalej „Okres Konkursu”). Okres Konkursu nie 

obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej. 

 

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

 

6. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przyznania 

nagrody, o której mowa w pkt 20 poniżej na warunkach określonych w Regulaminie. 

 

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

8. Celem konkursu jest wybranie najładniejszej/najciekawszej pracy plastycznej wykonanej 

w dowolnej technice pt.: „Przygody Hibbiego” (dalej „Praca plastyczna”). 

 



 

 

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią 

Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 

 

Uczestnicy 

 

10. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

która nabywa produkty, o których mowa w pkt. 13 Regulaminu jako konsument w 

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową (dalej „Uczestnik”). 

 

11.  Uczestnikiem nie może być osobą będąca małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub 

rodzicem pracownika/pracowników Organizatora (zarówno zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie 

usług) lub pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia. 

 

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. 

 

 

Zgłoszenie do Konkursu 

 

13. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dokonanie w Okresie 

Konkursu jednorazowego zakupu dwóch dowolnych produktów marki „Hibbi (dalej 

"Produkt”), potwierdzonego na jednym dowodzie zakupu w postaci paragonu fiskalnego 

oraz dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie") poprzez: 

a. prawidłowe wypełnienie i przesłanie do Organizatora, najpóźniej do dnia 31.10.2019 

r., formularza znajdującego się na stronie internetowej Konkursu pod adresem 

www.hibbi.pl (dalej „Formularz”). Prawidłowe wypełnianie Formularza przez 

Uczestnika polega na:  

 

o wpisaniu numeru paragonu fiskalnego, potwierdzającego jednorazowy zakup 

dwóch dowolnych Produktów marki Hibbi oraz daty dokonanych zakupów, 

 

o podaniu swoich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia 

Konkursu, tj. imię i nazwisko,  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego 



 

 

aktywowany w sieci operatora telekomunikacyjnego korzystającego z polskich 

zasobów numeracji, 

o wgraniu  pliku ze zdjęciem lub skanem Pracy plastycznej, wykonanej wspólnie 

przez Uczestnika wraz z jego dzieckiem lub dziećmi, przy czym plik ze zdjęciem 

lub skan Pracy plastycznej musi być zapisany w formacie  „.jpg”, lub „.png” i nie 

może być większy niż 5 MB, 

o zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu poprzez odznaczenie właściwego 

miejsca w Formularzu, 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez 

odznaczenie właściwego miejsca w Formularzu. 

 

14. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny dowód lub dowody zakupu 

potwierdzające dokonanie zakupu dwóch dowolnych Produktów marki Hibbi , w formie 

paragonu fiskalnego, ponieważ Organizator może poprosić o jego dostarczenie / 

przesłanie w celu weryfikacji. 

 

15. Dokonanie przez Uczestnika prawidłowego Zgłoszenia, o którym mowa w pkt 13 lit a) 

powyżej zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, 

wysłaną na adres e-mali, który został podany przez Użytkownika w Formularzu z 

odpowiedzią o treści: „Dziękujemy za zgłoszenie w Konkursie” lub podobnej. 

 
16. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne 

Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 13 Regulaminu, przy czym 

dany numeru paragonu fiskalnego, potwierdzającego jednorazowy zakup dwóch 

dowolnych Produktów marki Hibbi może być podany tylko w jednym Zgłoszeniu. 

 

17. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby 

przesłanych Zgłoszeń.  

 

18. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie do udziału w Konkursie, oświadcza że 

przesłana przez niego w Zgłoszeniu Praca plastyczna jest wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej jego lub jego i jego dziecka/dzieci, jest uprawniony do udzielenia licencji do 

Pracy plastycznej zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu oraz, że 

korzystanie z Pracy plastycznej zgodnie z licencją nie naruszy prawa ani  jakichkolwiek 

praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a w przypadku gdy, Praca plastyczna 

przesłana przez Uczestnika będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik 

zobowiązany będzie do naprawienia szkód i pokrycia kosztów, w tym kosztów pomocy 

prawnej, związanych ze  wszelkimi postępowaniami i roszczeniami  prowadzonymi / 



 

 

skierowanymi przeciwko Organizatorowi. Dodatkowo Uczestnik Konkursu przesyłając 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie z Pracą plastyczną wykonaną przez Uczestnika 

konkursu i jego dziecko/dzieci oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia w Konkursie 

Pracy plastycznej, której współtwórcą jest dziecko lub dzieci Uczestnika Konkursu. 

 
19. Z chwilą doręczenia Pracy plastycznej  Organizatorowi, Uczestnik Konkursu, w zamian za 

możliwość uczestnictwa w Konkursie, udziela Organizatorowi, w imieniu własnym oraz w 

imieniu ew. pozostałych współtwórców (swojego dziecka / swoich dzieci), bezpłatnej 

niewyłącznej licencji upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Pracy 

plastycznej w zakresie wykorzystania jej na stronie internetowej Konkursu. Licencja 

zostaje udzielona na okres 5 lat od dnia doręczenia Pracy plastycznej Organizatorowi, a 

po upływie tego okresu przedłuża się na czas nieokreślony.  

 

 

Nagrody 

 

20. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej „Nagrody”) 

a. 1 (jedna) nagroda główna w postaci vouchera na wycieczkę do parku rozrywki 

„Disneyland” we Francji, o wartości nie wyższej niż 18 000 zł brutto (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych) „Nagroda Główna”).  

b. 8 (osiem) nagród w postaci hulajnóg elektrycznych Frugal Twist Locator o wartości 

949 zł brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych ) każda.  

c. 100 (sto) nagród w postaci gier planszowych Hibbi, o wartości 24 zł brutto (słownie: 
dwadzieścia cztery złote ) każda.  

 

21. Do każdej z Nagród, która podlega opodatkowaniu podatkiem, którego płatnikiem jest 

Organizator, zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę tej Nagrody, którego jest 

podatnikiem. Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku 

dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest 

uprawniony do żądania wypłaty równowartości dodatkowej nagrody pieniężnej.  

  

22. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, 

ani na inną nagrodę. 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i przekazanie Nagrody 

 



 

 

23. Wyboru najładniejszej/najciekawszej Pracy Plastycznej i przyznania Nagrody dokona 

komisja konkursowa, powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). 

24. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

a) nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu,  

b) rozstrzygnięcie Konkursu, 

c) ogłoszenie zwycięzcy Konkursu,  

d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

 

25. Rozstrzygnięcie Konkursu, tj. wybór Zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 

30.11.2019 r. 

26. Organizator, w terminie 14 dni od  rozstrzygnięcia Konkursu poinformuje zwycięzców o 

Nagrodach za pośrednictwem połączenia telefonicznego na numery telefonów podane w 

Formularzu lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail podany w Formularzu. 

27. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem w zakresie 

niezbędnym do wydania Nagrody, w tym do przekazywania wskazanych przez 

Organizatora informacji niezbędnych do wydania Nagrody. Ponadto,  

 
a. w odniesieniu do wszystkich Nagród: Zwycięzca Konkursu w terminie 5 dni od 

rozmowy telefonicznej lub od momentu otrzymania wiadomości e-mail o których 

mowa w pkt 26 powyżej zobowiązany jest wysłać na adres e-mail Organizatora: 

konkurs.hibbi@ms.cursor.pl dane opisane powyżej oraz zdjęcie dowodu zakupu 

Produktu. Organizator będzie weryfikował dowody zakupu Produktu na podstawie 

ich numerów oraz zawartości (tj. data, lista produktów). Jeżeli Zwycięzca Konkursu 

w terminie wskazanym powyżej nie prześle do Organizatora wszystkich wymaganych 

informacji lub nie prześle zdjęcia dowodu zakupu Produktu na podstawie którego 

dokonano Zgłoszenia, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a prawo do 

Nagrody zostanie przyznane innemu Uczestnikowi, w oparciu o kryteria opisane w 

pkt. 23 Regulaminu., 

b.  w odniesieniu do Nagrody Głównej: Zwycięzca jest zobowiązany jest do ścisłej 

współpracy z Organizatorem oraz, na prośbę Organizatora, z podmiotami i osobami 

zaangażowanymi w realizację Nagrody Głównej. Brak takiej współpracy, 

powodującej, że realizacja Nagrody Głównej okaże się niemożliwa uprawnia 

Organizatora do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do Nagrody 

Głównej. W takim przypadku Nagroda Główna zostanie przyznana innemu 

Uczestnikowi, w oparciu o kryteria opisane w pkt. 23 Regulaminu. 

 

28. Organizator może wykluczyć z Konkursu tj. pozbawić prawa do uzyskania Nagrody 

Uczestnika, który w ramach uczestnictwa narusza postanowienia Regulaminu, 



 

 

obowiązujące przepisy prawa lub prawa innych Uczestników. Dotyczy to w szczególności 

Uczestników podających nieprawdziwe dane w ramach Formularza.  

 

29. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z niej, wymagającej dla swojej 

ważności stosownego oświadczenia Uczestnika w formie pisemnej, Organizator przyzna 

Nagrodę Zwycięzcy Rezerwowemu. 

 

30. Nagroda zostanie przesłana na adres Zwycięzcy Konkursu, przesyłką kurierską, 

najpóźniej do 28.02.2020 r. 

 

Reklamacje 

31. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia 

przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Uczestnik ma 

prawo zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 

 

32. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres Organizatora, listem 

poleconym z dopiskiem „Konkurs Hibbi” lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na 

adres: konkurs.hibbi@ms.cursor.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne 

dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

 

33. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora 

(włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku 

reklamacji). Odpowiedź zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie po rozpatrzeniu 

reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w ramach Formularza lub 

reklamacji (jeżeli są różne). 

 

34. Procedura reklamacyjna nie pozbawia Uczestnika realizowania swoich praw na drodze 

sądowej. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna) 

35. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”), zbieranych 

w trakcie Konkursu (dalej „Dane osobowe”) jest PPHU MILLANO. 

 

36. W sprawach związanych z podanymi przez Uczestnika Danymi osobowymi, Uczestnik 

może się kontaktować z Patrycją Frąszczak; adres e-mail: rodo@millano.com.pl  



 

 

 

37. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone 

Organizatorowi, zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 („RODO”). 

 

38. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora na poniższych 

podstawach prawnych, w celach: 

a) związanych z Konkursem, w tym z jego przeprowadzeniem, wyłonieniem Zwycięzcy 

Konkursu oraz przekazaniem (przesłaniem) Nagrody, obsługi ewentualnych 

reklamacji – co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

b) rozliczenia podatku od Nagród - przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) związanych z ustaleniem, dochodzeniem albo obroną ewentualnych roszczeń – co 

stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

d) marketingowych -  na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), 

 

39. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Administratora przez okres 

trwania konkursu lub wydania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnej reklamacji 

Uczestnika, a także dłużej przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia 

ewentualnych roszczeń.  

 

40. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

 

41. W przypadku gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody 

Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (poprzez 

wysłanie do Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: rodo@millano.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w 

pkt 3. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  

 



 

 

42. W przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie Danych osobowych narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

43. W oparciu o Dane osobowe Uczestnika, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
44. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie.  

 

45. Za odrębną dobrowolną zgodą Uczestnika, dane osobowe wykorzystywane będą również 

w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą 

elektroniczną. Udzielenie zgód w w/w celach nie jest wymagane dla udziału w Konkursie.  

 

Postanowienia końcowe 

46. Regulamin Konkursu udostępny jest na stronie internetowej www.hibbi.pl oraz w 

siedzibie Organizatora. 

 

47. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
48. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 


