
 

 

Regulamin konkursu „Wybierz swój styl -  wybierz butelkę z filtrem BRITA”  

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Wybierz swoją Butelkę z Filtrem” (dalej: „Konkurs”) jest Wavemaker 

Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B bud. D, 02-593 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 58177, NIP: 525-21-94-029, 

kapitał zakładowy: 816.000,00 PLN (dalej: „Organizator”).  

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie BRITA Polska sp. z o.o., z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. 

Domaniewskiej 6, 05-850 Ołtarzew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 28103, numer NIP 118-14-56-186, REGON 014996253, kapitał zakładowy 

8.000.000,00 zł (dalej: „Zleceniodawca”). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Portal”) oraz na 

portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Instagram”). 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany, ani organizowany przez Portal. 

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Konkurs będzie trwał od 06.07.2020 r. od momentu publikacji do 24.07.2020 r. do godziny 23.59. 

7. Organizator informuje, że: 

7.1 Konkurs nie jest stworzony, organizowany, wspierany, administrowany ani sponsorowany 

przez Facebook® 

7.2 Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram LLC. Jego użycie na 

potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu 

społecznościowego Facebook®; 

7.3 Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być 

kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora portalu 

społecznościowego Facebook®; 

8. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu 

udostępniane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu społecznościowego 

Facebook®. Organizator zwalnia w całości portal społecznościowy Facebook® od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Konkursu. 

 

 

 



 

§ 2  

Zasady udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz najbliżsi 

członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi 

spełnić następujące warunki: 

a. posiadać swój profil na Portalu (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu na Portalu, 

konieczna jest rejestracja na Portalu poprzez stronę główną pod adresem 

http://www.facebook.com) lub posiadać swój publiczny profil na Instagramie (jeżeli 

Uczestnik nie posiada jeszcze profilu na Instagramie, konieczna jest rejestracja poprzez 

aplikację mobilną Instagram dostępną w iTunes lub Google Play; jeżeli profil Uczestnika 

nie jest publiczny, konieczna jest zmiana ustawień w aplikacji mobilnej), 

b. wykonać zadanie konkursowe określone w § 3. 

c.  Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z 

Regulaminem. 

Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.  

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych, w tym wizerunku, jest 

całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystępuje do Konkursu jest związana warunkami 

Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu nie mogą 

brać udziału w Konkursie. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, w nawiązaniu do materiałów kreatywnych, fotografii 

oraz opublikowaniu powyższej fotografii, na której Uczestnik prezentuje, który styl życia jest 

Uczestnikowi bliższy - VITAL (skoncentrowany na rozwoju wewnętrznym), czy ACTIVE 

(skoncentrowany na aktywność fizyczną) wraz z opisem na swoim profilu (z ustawieniem profilu 

publicznego) na Portalu lub na Instagramie. Opublikowana fotografia musi zostać odpowiednio 

otagowana: #britafillvital lub #britagoactive (dalej: „Zgłoszenie”). Post zgłoszeniowy z wybranym 

hashtagiem musi być publiczny. 

2. Zgłoszenie musi spełniać następujące wymogi: 

a. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

http://www.facebook.com/


 

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z 

wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów BRITA; 

c. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

d. Dodatkowo w treści komentarza należy zawrzeć dopisek: „#zgoda” w celu wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenia zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”), składającej się z 

przedstawicieli Organizatora i Zleceniodawcy. 

4. Spośród wszystkich Zgłoszeń opublikowanych na Portalu oraz na Instagramie nagrodzonych 

zostanie 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników w kategorii VITAL oraz 10 (słownie: dziesięciu) 

Uczestników w kategorii ACTIVE (dalej: „Zwycięzcy”) w następujący sposób: 

a. 5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy – w ocenie Komisji – przesłali na Konkurs 

najbardziej kreatywne Zgłoszenia z hasztagiem #britafillvital i zajęli w kategorii VITAL 5 

pierwszych miejsc oraz 5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy – w ocenie Komisji – 

przesłali na Konkurs najbardziej kreatywne Zgłoszenia z hasztagiem #britagoactive i zajęli 

w kategorii ACTIVE 5 pierwszych miejsc, otrzyma nagrody w postaci pakietu składającego 

się z vouchera na kwotę 500 zł, butelki z filtrem BRITA oraz Ręcznika BRITA o łącznej 

wartości 600 zł każdy  oraz 

b.  5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy – w ocenie Komisji – przesłali na Konkurs 

najbardziej kreatywne Zgłoszenia z hasztagiem #britafillvital i zajęli w kategorii VITAL 5 

kolejnych miejsc oraz 5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy – w ocenie Komisji – przesłali 

na Konkurs najbardziej kreatywne Zgłoszenia z hasztagiem #britagoactive i zajęli w 

kategorii ACTIVE 5 kolejnych miejsc, otrzyma nagrody w postaci pakietu składającego się 

z butelki z filtrem BRITA oraz Ręcznika BRITA o łącznej wartości 100 zł każdy.  

Łącznie nagrodzonych zostanie 20 (słownie: dwudziestu) Uczestników.  

Przewidziane w Konkursie nagrody zwane są dalej łącznie „Nagrodami” 

5. W przypadku, gdy powstanie obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób fizycznych od wydanych nagród wskazanych w pkt. 4, zwycięzcy otrzymają dodatkowe 

nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród, które nie będą wydawane 

Zwycięzcom i zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 

Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych 

nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy zostaną 

wyłonieni w Konkursie dnia do 04.08.2020 r. Do dnia 10.08.2020 r., Zwycięzcy zostaną 

poinformowani o przyznaniu nagrody, za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku lub 

Instagramie. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie Zwycięzcy proszeni są o podanie imienia i 

nazwiska, adresu, numeru telefonu zgodnie ust. 6 poniżej. 

6. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie do 14.08.2020, za pośrednictwem prywatnej wiadomości 

na Facebooku lub Instagramie (w odpowiedzi na wiadomość informującą o przyznaniu nagrody), 

imię i nazwisko, adres, na który nagroda zostanie wysłana oraz numer telefonu kontaktowego. 



 

Jeżeli zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji 

Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, 

który zgłosił na Konkurs kolejne najciekawsze Zgłoszenie, po Zgłoszeniach Zwycięzców. 

 

§ 4 

Dane osobowe 

1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy niewyłącznej, 

przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, 

t.j. Zadań Konkursowych, zawierających wizerunek osób fizycznych, od dnia ich Zgłoszenia, 

bez ograniczeń czasowych, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem 

ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia 

polach eksploatacji, które w szczególności obejmują: 

2. W zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

(w szczególności w Internecie, w szczególności na Profilu), w tym w zakresie wykorzystania 

Zadań Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, do komunikacji w 

Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy 

Konkursu). 

3. W Konkursie może wziąć udział tylko osoba, która wyraża zgodę na udzielenie licencji jak w 

ust. 5.1. Regulaminu. 

4. Uczestnik przez złożenie Zadania Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą 

Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, że Zadanie Konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad 

prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji 

na warunkach określonych w ust. 5.1 Regulaminu oraz oświadcza, że ponosi wszelką i 

całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora i Agencji z Zadań 

Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich i prawa do 

wykorzystania wizerunku, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do 

naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania 

względem osoby trzeciej lub naruszenia prawa do wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność 

z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. Na wypadek wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub 

Zleceniodawcy przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia 

jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem 

osoby trzeciej, związanego z Zadaniem Konkursowym, Uczestnik w całości zwalnia 

Organizatora lub Zleceniodawcę z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i 

koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator lub Zleceniodawca. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: 

imienia i nazwiska a w przypadku Laureatów także: adresu e-mail oraz danych do doręczenia 

Nagrody, o której mowa w pkt 3.4 Regulaminu oraz danych niezbędnych do spełniania 



 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nagród, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 

(Rozporządzenie 2016/679). Administratorem danych osobowych jest „BRITA POLSKA” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ołtarzewie. Z administratorem można się 

skontaktować poprzez adres email: brita@brita.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Brita wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może 

skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@brita.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia i wykonania konkursu „Wybierz swój styl -  wybierz butelkę z filtrem 

BRITA” zgodnie z regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Brita (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony 

interes Brita polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu; 

b) w celu realizacji obowiązków Brita wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 

2016/679); 

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Brita– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Brita (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegający na 

ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Brita. 

7. Dane osobowe będą przekazywane Organizatorowi. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Brita. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa. 

9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

10. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia 2016/679. 



 

11. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla 

celów wskazanych w pkt 30 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla 

celów dowodowych, Brita prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

12. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 

§ 5  

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres marketing@brita.pl 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego 

reklamację (t.j. imię, nazwisko, adres do korespondencji), datę i miejsce zdarzenia, którego 

dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności 

uzasadniających reklamację oraz podpis. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji 

zgodnie z ust. 1 powyżej. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres, z którego wysłał reklamację. 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na Fanpage’u BRITA Polska, a także do wglądu w siedzibie 

Organizatora.  

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora 

regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, a także 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

 


