
REGULAMIN KONKURSU 
„PIMP MY CLUB by tiguar 2022” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu, określanego dalej jako „Konkurs”, jest Piotr Ośródka prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą ekspertfitness.com Piotr Ośródka  z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 6/8, 91-341 
Łódź, NIP  726-226-63-46, REGON 472927286 (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs trwa od 05.09.2022 do 30.10.2022.  
3. Szczegóły Konkursu, formularz zgłoszeniowy, dodatkowe informacje oraz niniejszy regulamin Konkursu 

(zwany dalej Regulaminem) są dostępne na stronie www.pimpmyclub.pl 
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik 

zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  
(Dz.U.2020.2094 tj. z dnia 2020.11.26) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz 
rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą zostać przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie Polski (osoby fizyczne i osoby prawne - niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności), które 
łącznie spełnią następujące warunki: 

a. posiadają polski NIP i Regon; 
b. prowadzą klub fitness/siłownię/studio treningu personalnego/studio crossfit/centrum 

sportowe/gabinety fizjoterapii (zwane w dalszej części Regulaminu „Klubem”); 
c. posiadają fanpage prowadzonego Klubu na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a. wypełnienie i poprawne wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: 

www.pimpmyclub.pl/zgloszenie; 
b. zaakceptowanie Regulaminu zgodnie z zapisami formularza zgłoszeniowego; 
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami formularza 

zgłoszeniowego; 
d. udzielenie zgody na kontakt handlowy i marketingowy zgodnie z zapisami formularza 

zgłoszeniowego. 
3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są: 

a. pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie jego rodziny (tj.  małżonkowie, dzieci, rodzice i 
rodzeństwo); 

b. podmioty powiązane kapitałowo lub osobiście z Organizatorem; 
c. podmioty, których działalność jest zawieszona lub zamknięta w trakcie trwania Konkursu. 

4. Osoba fizyczna działająca w imieniu Uczestnika lub go reprezentująca, jak również osoba, która zgłasza 
Uczestnika do udziału w Konkursie powinna spełniać następujące warunki: 

a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora; 
c. wypełni formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszanego Uczestnika; 
d. zaakceptuje niniejszy Regulamin; 
e. posiada zgodę Uczestnika, w imieniu którego dokonuje zgłoszenia, na zgłoszenie go do Konkursu. 

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin i  zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału  
w Konkursie. Uczestnik nie może powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków. 



6. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 
wydania Nagrody głównej i nagród gwarantowanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

7. Każdy Klub (dana lokalizacja placówki/oddziału) może być zgłoszony tylko raz, przy czym liczy się czas 
zgłoszenia. Kolejne zgłoszenia tego samego Klubu (danej lokalizacji) nie będą brały udziału w Konkursie i nie 
zostaną nagrodzone. 

8. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku oddziałów/lokalizacji Klubu pod warunkiem, że każdy z nich posiada 
własny Fanpage lub Grupę publiczną na portalu Facebook, który zostanie wykorzystany do realizacji Zadania 
Konkursowego. 

 

§ 3 ETAPY KONKURSU 

1. Etap I Konkursu .  
a. Etap pierwszy Konkursu rozpoczyna się 05.09.2022 i trwa do 09.10.2022. 
b. Warunkiem wzięcia udziału w pierwszym etapie Konkursu jest łączne spełnienie warunków 

opisanych w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.  
c. Po wykonaniu Zadania Konkursowego (Etap I), Uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną, na którą 

składają się 4 elementy. Nagroda gwarantowana została opisana i przyznawana będzie na zasadach 
zawartych w § 5 ust. 1 Regulaminu. 

d. Uczestnik Konkursu może uzyskać tylko jedną nagrodę gwarantowaną (składającą się z 4 elementów)  
na dany Klub, niezależnie od ilości przesłanych zgłoszeń – liczy się data wysłania zgłoszenia. 

e. W przypadku podejrzenia, że w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu udzielono fałszywych danych 
lub udzielono ich bez zgody podmiotu którego one dotyczą, Organizatorowi przysługuje prawo 
odmowy wydania nagród i benefitów związanych z Konkursem oraz odrzucenia zgłoszenia. 

f. Na wykonanie Zadania Konkursowego (Etap I) Uczestnik ma 7 dni licząc od dnia następującego po 
dniu zgłoszenia do Konkursu jednak nie dłużej niż do 09.10.2022r.  

g. Szczegóły Zadania Konkursowego (Etap I) zostały opisane w § 4 ust. 1. 
h. Rozstrzygnięcie Etapu I zostanie podane w dniu 11.10.2022r. na stronie www.pimpmyclub.pl  

oraz www.facebook.com/tiguarfitness 
2. Etap II Konkursu. 

a. Do drugiego etapu Konkursu przejdzie 10 uczestników Konkursu, którzy otrzymali największą liczbę 
reakcji pod postem, zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt. b. 

b. Drugi etap Konkursu trwa od 11.10.2022r. do 30.10.2022r. 
c. Uczestnicy Etapu II mają czas na wykonanie zadania finałowego od 17.10.2022r. do 23.10.2022r. 
d. Niewykonanie finałowego zadania konkursowego w wyznaczonym terminie będzie skutkowało 

dyskwalifikacją Uczestnika oraz koniecznością zwrotu finałowej nagrody gwarantowanej, o której 
mowa w § 4 ust. 2 . W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić finałową nagrodę 
gwarantowaną Organizatorowi, na własny koszt do dnia 07.11.2022r. 

e. Finałowe zadanie konkursowe (Etap II) zostało opisane w § 4 ust. 2. 
f. Ogłoszenie zwycięzców Etapu II,  nastąpi w dniu 31.10.2022r. na stronie www.pimpmyclub.pl  

oraz www.facebook.com/tiguarfitness 

§ 4 ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadanie Konkursowe (Etap I)  
a. Zadanie Konkursowe (Etap I) polega na udostępnieniu na prowadzonym przez Uczestnika fanpage 

lub grupie otwartej na portalu Facebook, związanym z działalnością danego Klubu, jednego ze 
wskazanych postów konkursowych. Linki do postów zostały opublikowane na stronie 
https://pimpmyclub.pl/zadanie 

b. Po udostępnieniu wybranego posta, zadaniem Uczestnika jest zebranie jak największej ilości reakcji 
(np. Lubię to! ; Super ; Wow) przy danym poście (udostępnionym na fanpage/grupie Klubu). 

https://pimpmyclub.pl/zadanie


Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Klubu z Konkursu, w przypadku gdy znacząca ilość 
reakcji będzie pochodzić od użytkowników spoza terenu Polski lub od kont, których autentyczność 
będzie wzbudzać wątpliwość Organizatora. 

c. Na wykonanie Zadania Konkursowego (Etap I), Uczestnik ma 7 dni, licząc od dnia następującego  
po dniu zgłoszenia.  

d. O godzinie 19:00 siódmego dnia, Uczestnik ma obowiązek dokonania zrzutu ekranu 
zabezpieczającego uzyskany wynik, co będzie stanowić zabezpieczenie na wypadek problemów 
technicznych.  Niezależnie od działań Uczestnika - w tym samym terminie - Organizator dokona 
zrzutu ekranu potwierdzającego wynik uzyskany przez Uczestnika. Zrzut zostanie dokonany przez 
Organizatora między godziną: 19:00, a 19:59. Wybór dokładnej godziny zostanie dokonany przez 
Organizatora. Jako wynik zadania konkursowego uznana zostanie liczba reakcji na zrzucie ekranu 
dokonanym przez Organizatora. Wynik udokumentowany przez uczestnika zostanie uwzględniony 
wyłącznie w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających uzyskania zrzutu przez 
Organizatora.  

e. W Konkursie uwzględniony zostanie tylko jeden/pierwszy z postów udostępnionych na danym 
fanpage. 

f. O fakcie opublikowania posta, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora, 
przesyłając mu link do posta w dniu jego udostępnienia w wiadomości e-mail na adres: 
konkurs@pimpmyclub.pl Brak poinformowania Organizatora o publikacji, uprawnia Organizatora do 
uznania, że Uczestnik nie wykonał Zadania Konkursowego (Etap I), co jest równoznaczne  
z pominięciem Uczestnika w Etapie II Konkursu i wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Organizator 
postara się jednak samodzielnie odnaleźć post konkursowy na fanpage Uczestnika. 

2. Finałowe zadanie konkursowe (Etap II) 
a. Po rozstrzygnięciu Etapu I, Organizator wyśle do Uczestników Konkursu, którzy przejdą do finału 

(Etap II) paczki niespodzianki.  
b. Każda paczka będzie zawierała produkt/produkty marki tiguar o wartości minimum 250zł, który 

stanowi jednocześnie finałową nagrodę gwarantowaną. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wyboru 
produktów znajdujących się w paczce – produkt w niej zawarty ma stanowić niespodziankę i dlatego 
zostanie wskazany przez Organizatora. 

c. Paczka, o której mowa powyżej zostanie dostarczona do Klubu do dnia 17.10.2022r. na adres 
wskazany w zgłoszeniu.  

d. Zadanie finałowe polega na nagraniu filmu z wykorzystaniem dostarczonego w paczce produktu. Film 
może mieć charakter: recenzji / przykładowego treningu / gagu / przedstawienia 
niekonwencjonalnego wykorzystania / użycia w nietypowym otoczeniu / śmiesznego filmu. 

e. Opracowany film powinien trwać od 30 sekund do 3 minut i należy go dostarczyć Organizatorowi 
poprzez przesłanie linku umożliwiającego pobranie pliku w rozdzielczości Full HD z Internetu  
(np. przez Google drive, Dropbox itp.) najpóźniej w dniu 23.10.2022r. Link należy przesłać na 
następujący adres: konkurs@pimpmyclub.pl 

f. Dostarczone przez Uczestników filmy zostaną opublikowane w dniu 24.10.2022r. na stronie 
www.facebook.com/tiguarfitness. 

g. O wyniku Etapu II zdecyduje ilość reakcji (np. Lubię to! ; Super ; Wow) jakie uzyska post  
z filmem uczestnika. Podsumowanie wyników zostanie dokonane o godzinie 20:00 w dniu 
30.10.2022r. 

h.  Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Klubu z Konkursu, w przypadku gdy znacząca ilość 
reakcji będzie pochodzić od użytkowników spoza terenu Polski lub od kont, których autentyczność 
będzie wzbudzać wątpliwość Organizatora. 

i. Trzy filmy z największą ilością reakcji zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie, a Uczestnicy 
otrzymają odpowiadające miejscom nagrody, szczegółowo opisane w § 5 ust. 4, 5, 6.  



j. Niedostarczenie przez Uczestnika filmu we wskazanym terminie będzie skutkować dyskwalifikacją 
Uczestnika i pozbawia go prawa do finałowej nagrody gwarantowanej. W takim przypadku, Uczestnik 
jest zobowiązany ją zwrócić do Organizatora na własny koszt do dnia 07.11.2022r. 

k. Organizatorowi przysługuje prawo do odmówienia publikacji filmu w przypadku, gdy uzna film za 
niestosowny, nieprzyzwoity, obraźliwy, naruszający dobre imię osób trzecich / grup społecznych / 
Organizatora lub będzie miał uzasadnione podejrzenia co do naruszenia praw autorskich lub innych 
dóbr osób trzecich. 

l. Odmowa publikacji filmu przez Organizatora jest równoznaczna z dyskwalifikacją Uczestnika, chyba, 
że dostarczy on inny film najpóźniej w dniu 24.10.2022 r. (późniejsze dostarczenie filmu nie wpływa 
na wydłużenie czasu na uzyskanie reakcji. 

m. Publikacja filmów przesłanych w ramach zadania finałowego na www.facebook.com/tiguarfitness 
nastąpi według kolejności ich dostarczenia do Organizatora. 

n. Organizator zastrzega sobie prawo do odliczenia głosów oddanych na danego finalistę, jeżeli 
pochodzą one z kont zagranicznych lub/i zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do ich 
autentyczności. 

o. W uzasadnionych przypadkach organizator po konsultacji z finalistami ma prawo zmienić sposób 
rozstrzygnięcia głosowania finałowego. 

  

§ 5 NAGRODY  

1. Każdy Uczestnik, który wykona Zadanie Konkursowe (Etap I) we wskazanym terminie otrzyma nagrodę 
gwarantowaną na etapie I, na którą to nagrodę składają się łącznie: 

a. Bilet na Konferencję dla Menadżerów Klubów Fitness, która odbędzie się w trakcie EU4YA by tiguar  
w dniu 21.05.2023r. w Łodzi o wartości 199zł; 

b. Voucher o wartości 100zł na zakup marki tiguar na platformie b2b.ekspertfitness.com (voucher 
aktywowany przy zakupie za minimum 1000zł); 

c. Voucher o wartości 500zł na zakup marki tiguar na platformie b2b.ekspertfitness.com (voucher 
aktywowany przy zakupie za minimum 5000zł); 

d. Voucher o wartości 1000zł na zakup sprzętu marki tiguar na platformie b2b.ekspertfitness.com 
(voucher aktywowany przy zakupie za minimum 10000zł); 

2. Odbioru/rejestracji nagród gwarantowanych na etapie I, należy dokonać do dnia 31.12.2022r.  
Po tym terminie Uczestnik traci do nich prawo. 

3. Każdy z 10 Uczestników, który zakwalifikuje się do finałowego Etapu II otrzyma nagrodę gwarantowaną  
w postaci wybranego przez Organizatora sprzętu marki tiguar o wartości minimum 250zł. 

4. Nagroda główna za I miejsce 
a. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego finałowy film (Etap II) otrzyma najwięcej reakcji zgodnie  

z zasadami opisanymi w § 4 ust. 2. 
b.  W ramach Nagrody głównej za I miejsce, Uczestnik otrzyma prawo do utworzenia „Showroom marki 

tiguar”  z możliwością aktywnego testowania udostępnionego sprzętu przez wszystkie osoby 
znajdujące się w Klubie. Celem utworzenia showroomu jest aktywna promocja marki tiguar oraz 
testowanie sprzętów. 

c. W ramach organizacji Showroom, Organizator bezpłatnie wyposaży zwycięski Klub w sprzęt marki 
tiguar o wartości 25.000zł według cen brutto zawartych w cenniku Organizatora na dzień 
31.10.2022r. 

d. Uczestnik zwolniony jest z odpowiedzialności za sprzęt znajdujący się w showroom. 
5. Nagroda główna za II miejsce 

a. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego finałowy film (Etap II) otrzyma drugą największą ilość reakcji 
zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 2. 



b. W ramach Nagrody  Uczestnik otrzyma prawo do utworzenia „Showroom marki tiguar” z możliwością 
aktywnego testowania udostępnionego sprzętu przez wszystkie osoby znajdujące się w Klubie. Celem 
utworzenia showroomu jest aktywna promocja marki tiguar oraz testowanie sprzętów. 

c. W ramach organizacji Showroom, Organizator bezpłatnie wyposaży zwycięski Klub w sprzęt marki 
tiguar o wartości 15.000zł według cen brutto zawartych w cenniku Organizatora na dzień 
31.10.2022r.  

d. Uczestnik zwolniony jest z odpowiedzialności za sprzęt znajdujący się w showroom. 
6. Nagroda główna za III miejsce 

a. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego finałowy film (Etap II) otrzyma  trzecią największą ilość reakcji 
zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 2. 

b. W ramach Nagrody  Uczestnik otrzyma prawo do utworzenia „Showroom marki tiguar” z możliwością 
aktywnego testowania udostępnionego sprzętu przez wszystkie osoby znajdujące się w Klubie. Celem 
utworzenia showroomu jest aktywna promocja marki tiguar oraz testowanie sprzętów. 

c. W ramach organizacji Showroom, Organizator bezpłatnie wyposaży zwycięski Klub w sprzęt marki 
tiguar o wartości 10.000zł według cen brutto zawartych w cenniku Organizatora na dzień 
31.10.2022r.  

d. Uczestnik zwolniony jest z odpowiedzialności za sprzęt znajdujący się w showroom. 
7. Zwycięzcy Etapu II (Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrodę główną za I/II/III miejsce) samodzielnie wybiorą 

sprzęt jaki znajdzie się w ich Showroom spośród sprzętu marki tiguar, dostępnego na magazynie 
Organizatora. 

8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany Nagród na inne nagrody rzeczowe ani na nagrody pieniężne.  
9. Sprzęt marki tiguar wstawiony do Klubów Zwycięzców w ramach „Showroom marki tiguar” pozostaje 

własnością Organizatora. 
10. Po upływie 36 miesięcy od wstawienia sprzętu do Showroom utworzonego w zwycięskich Klubach, 

Zwycięzcom przysługuje prawo do wykupienia znajdującego się w nim sprzętu za cenę 100zł netto. 
11. W przypadku likwidacji/sprzedaży/zamknięcia Kubu lub zamknięcia działalności przez Zwycięzcę, sprzęt 

znajdujący się w danym Showroom zostanie odebrany przez Organizatora w ustalonym terminie. 
12. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są wyrazić zgodę na zorganizowanie w zwycięskich Klubach „Showroom 

marki tiguar”. W przypadku niewyrażenia takiej zgody na piśmie/drogą mailową do dnia 30.11.2022r. 
przyjmuje się, że Zwycięzca rezygnuje z prawa zorganizowania w swoim Klubie „Showroom marki tiguar”. 

13. Każdy z trzech Zwycięzców Etapu II, najpóźniej do dnia 30.11.2022r. wskaże listę sprzętu marki tiguar, który 
Organizator wstawi do ich Showroom spośród towarów dostępnych na magazynie Organizatora (najpóźniej 
na dzień 30.11.2022r.). 

14. Nieprzekazanie Organizatorowi listy sprzętu, o której mowa w ustępie powyżej do 30.11.2022 lub 
przedłożenie wyłącznie częściowej listy preferowanego sprzętu tj. na kwotę mniejszą niż przyznany limit 
oznacza, że Organizator może samodzielnie zdecydować jaki sprzęt wstawi do Showroom.  

15. Organizator zobowiązuje się dostarczyć wybrany sprzęt marki tiguar doKlubów, w których nagrane zostały 
zwycięskie filmy konkursowe, na własny koszt najpóźniej do dnia 31.01.2023r. Klub do którego ma być 
zrealizowana dostawa musi znajdować się na terenie Polski.  

16. O ile strony nie zdecydują inaczej, Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu przekazanego do 
Showroom we wskazanej lokalizacji – w zwycięskim Klubie. 

17. Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, zużycie, ani kradzież sprzętu  
z Showroom, choć o każdym takim przypadku jest zobowiązany poinformować Organizatora. 

18. W związku z utworzeniem Showroom w Klubach należących do Uczestników, którzy zajęli odpowiednio I/II/III 
miejsce na Etapie II, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i terminów, Organizatorowi przysługuje prawo 
do korzystania z przestrzeni Klubu w celu przeprowadzenia nagrań i zdjęć promocyjnych.  

19. Uczestnik, w którego Klubie utworzono Showroom, zobowiązuje się wyznaczyć swoich przedstawicieli, którzy 
wezmą aktywny udział w co najmniej dwóch nagraniach/sesjach zdjęciowych związanych z funkcjonowaniem 
Showroom.  



20. Organizator ma prawo kierować osoby zainteresowane produktami marki tiguar do Showroom 
zorganizowanego w Klubie, a Uczestnik zobowiązuje się umożliwić im obejrzenie produktów marki tiguar.  

21. Na Uczestnikach, ciążą wszelkie obowiązki podatkowe związane z udziałem w Konkursie i otrzymaniem 
Nagrody. 

 
§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Piotr Ośródka prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą: ekspertfitness.com Piotr Ośródka, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, REGON 472927286,  
NIP: 726-226-63-46 zwany dalej: „Organizatorem”. 

2. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: ekspertfitness.com Piotr Ośródka,  
ul. Brukowa 6/8, 91-341, e-mail: konkurs@pimpmyclub.pl lub dzwoniąc: 507-187-507 

3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w związku z przystąpieniem do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. 
f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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; dalej „RODO”). 

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z ich przystąpieniem do Konkursu w celu: 
a. organizacji i prowadzenia Konkursu, 
b. komunikacji z Uczestnikami, 
c. dostarczenia nagród i świadczenia usług określonych w Regulaminie, 
d. obsługi reklamacji.  

5. W ramach działalności marketingowej, Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające 
informacje o produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie  
w przypadku, gdy Uczestnicy wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać  
w dowolnym momencie wycofana.  

6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie 
uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

7.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych 
osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Konkursu oraz świadczenia przez Organizatora 
usług na jego rzecz. 

8. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych przekazanych przez Uczestnika  
w formularzu zgłoszeniowym, w ramach przystąpienia do Konkursu.  

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach 
Konkursu. 

10. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal  przetwarzane w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa i/lub dla realizacji przez Organizator prawnie uzasadnionego interesu 
administratora i/lub działalności handlowej oraz akcji marketingowych o ile uczestnik wyraził taką zgodę. 

11.  Bez odrębnej zgody, Organizator nie będzie profilował danych Uczestników w rozumieniu art. 22 RODO. 
12. Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują 

odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),  
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e. prawo do przenoszenia danych osobowych,  
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
13. W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 



wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Konkursu jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

14. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy 
RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

15. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, REKLAMACJE 

1. Uczestnik, przesyłając Organizatorowi film, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. d niniejszego Regulaminu 
oświadcza, że przysługują mu do niego nieograniczone prawa autorskie oraz w przypadku, gdy film zawiera 
wizerunek, oświadcza, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek został utrwalony na jego rozpowszechnianie 
i udziela Organizatorowi zgody na jego publikowanie i wykorzystywanie w całości i w części w związku  
z Konkursem oraz prowadzoną działalnością. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw 
autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestnika Konkursu. W przypadku, gdy osoby 
uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego 
przekazanych w ramach Konkursu filmów, Uczestnik, który przesłał kwestionowany film, zobowiązany jest 
zwolnić Organizatora z roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody 
wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

2. Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestników  
w celach promocyjnych Organizatora. W tym celu Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału  
w Konkursie, udzielają Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej  
w czasie i co do terytorium, licencji na korzystanie z utworów oraz z ich części (tj. filmów) zgłoszonych do 
Konkursu na następujących polach eksploatacji: 

a. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy,  
w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera; 

c. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu; 
d. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; 

e. włączanie utworu lub jego części do innego utworu; 
f. wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części,  

w działalności reklamowej i marketingowej. 
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga 

Organizator. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
innych ustaw. 

4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: konkurs@pimpmyclub.pl 
lub telefonicznie: 507-187-507 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w dniu 
31.10.2022r. 

6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 
7. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi, w terminie do dnia 31.10.2022 w formie 

wiadomości e-mail na adres: konkurs@pimpmyclub.pl  
8. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze 

postępowania sądowego lub pozasądowego. 



9. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, jak również dokładny opis 
zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania 
Uczestnika. 

10. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje 
będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik 
składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej 
formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

11. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, pod warunkiem,  
że zmiana taka nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.  

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2022r. 

 


