
Walentynkowy konkurs Cherrissimo - regulamin  

§ 1 Postanowienia ogólne 
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w „Walentynkowym konkursie 
Cherrissimo” (dalej: „Konkurs”), zleconym przez MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie 02-222, al. 
Jerozolimskie 181, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, 
pod numerem KRS: 0000073310, nr NIP: 6390010391 (dalej: „Mieszko”). Konkurs prowadzony 
będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem @cherrissimo_official. Organizatorem Kon-
kursu jest Dziadek do orzechów sp. z o.o., ul. Prusa 10/17, 30-117 Kraków, pod nr KRS 
0000702776, nr NIP 6793158991 (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i 
wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w 
dniach od 05.02.2020 (od godziny publikacji relacji konkursowej na profilu @cherrissimo_official) 
do 16.02.2020 (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizo-
wany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie 
pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 
Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu In-
stagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko porta-
lowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 

§ 2 Uczestnicy konkursu 
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub ma ukończone 13 lat i 
posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,  3. nie jest w żaden sposób oso-
bowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem 
Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któ-
regokolwiek z w/w warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przy-
padku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do docho-
dzenia jej zwrotu. 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody 
Zadanie konkursowe polega na: 
Publikacji posta na prywatnym profilu użytkownika z oznaczeniem w treści #walentynkizcherris-
simo. W poście należy opisać osobę, z którą z chęcią spędzi się Walentynki.  
Na wykonanie zadań konkursowych czekamy do 16.02.2020r. 

Organizator wybierze jego zdaniem 40 najbardziej kreatywnych postów. 
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 24.02.2020 w prywatnej wiadomości 
przesłanej w serwisie Instagram. Tą samą drogą otrzymają nagrodę w postaci kodów.  



Nagrodą w konkursie są podwójne wejściówki (w postaci kodów) do sieci kin dostępnych na 
https://kinads.pl/ekody/. Kody można zrealizować do 30.06.2020r. dokonując płatności kodem w 
kasie kina. Zaproszenia (kody) obowiązują wyłącznie w kinach 2D i nie podlega sprzedaży.  

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru postów. Prawidłowe wykonanie 
Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu 
bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złoże-
niem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej 
zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświad-
czeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości 
Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden spo-
sób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez @cherrissimo_official z 
Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, 
dóbr, tajemnicy chronionej prawem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkurso-
wych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych 
w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści nie-
zgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy pra-
wa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trze-
cich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź 
treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów innych niż Cherrissimo/ Miesz-
ko . 
 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych 

1.Dla celów realizacji konkursu uczestnik podaje następujące dane osobowe:  
nazwa profilu prywatnego (nick), adres IP, identyfikator przeglądarki użytkownika, wizerunek 
(opcjonalnie).  
Jeżeli wykonanie zadania konkursowego będzie polegało na wykorzystaniu wizerunku innej osoby, Uczestnik 
ma obowiązek uzyskać jej zgodę na wykorzystanie tego wizerunku. Organizator konkursu ani Administrator 
danych osobowych nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie zasad ochrony wizerunku i prywatności 
osób trzecich. 

2.Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez uczest-
ników jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, KRS 
0000073310, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mieszko.com.pl.. 

3.Odnośnie danych osobowych uczestników i laureatów konkursu administrator danych os-
obowych informuje, że: 



a) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządze-
niem 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

b) Dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w 
celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania na-
grody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych 
obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z organizacją konkursu. 

c) Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na pod-
stawie art. 6 ust. 1 pkt c), pkt 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów 
powszechnie obowiązujących. 

d) Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest promocja jego pro-
duktów oraz firmy Mieszko SA. 

e) Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udzi-
ału w konkursie. 

f) Uczestnikowi przysługuje: 
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,  
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych os-

obowych, 
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres e-
mail: iod@mieszko.com.pl  lub w formie pisemnej na adres: Mieszko S.A., Al. Jerozolimskie 181, 
02-222 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”. 

g) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do 
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwa-
rzane z naruszeniem przepisów. 

h) Mieszko S.A. powierza w swoim imieniu przetwarzanie danych osobowych agencji Dziadek do 
orzechów sp. z o.o., w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestnika mogą być 
przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji konkursu wynikających z 
niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym 
usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w 
których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom uczestniczącym w 



wydawaniu /realizacji nagród, a także podmiotom obsługującym administratora oraz agencję 
marketingową prawnie i księgowo oraz kompetentnym organom administracji państwowej. 

i) Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 
uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak prze-
chowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami 
prawa. 

j) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Eu-
ropejski Obszar Gospodarczy. 

k) Dane osobowe nie będą profilowane. 

4. Odnośnie danych osobowych osób trzecich, których wizerunek został umieszczony przez uczest-
nika w rozwiązaniu zadania konkursowego (dalej osoby trzecie) administrator danych osobowych 
Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, KRS 0000073310, 
kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mieszko.com.pl. informuje, że: 

a) dane osobowe osób trzecich (tj. wizerunek) przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązu-
jącego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Roz-
porządzeniem 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 spraw-
ie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych). 

b) dane osobowe osoby trzeciej podane w konkursie będą przetwarzane w celu organizacji 
konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora polegającego na organizacji konkursu,  

c) Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest promocja produk-
tów oraz firmy Mieszko SA. 

d) źródłem pochodzenia danych osobowych osób trzecich jest zgłoszenie konkursowe 
(rozwiązanie zadania konkursowego) dokonane przez uczestnika konkursu, 

e) podanie przez uczestnika danych osobowych osoby trzeciej jest dobrowolne, 
f) osobie trzeciej, której wizerunek znajduje się w rozwiązaniu zadania konkursowego 

przysługuje:  
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,  
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych, 
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

  
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres e-
mail: iod@mieszko.com.pl  lub w formie pisemnej na adres: Mieszko S.A., Al. Jerozolimskie 181, 
02-222 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”. 



g) osobie trzeciej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uzna ona, że jego dane osobowe są przetwa-
rzane z naruszeniem przepisów, 

h) Mieszko S.A. powierza w swoim imieniu przetwarzanie danych osobowych agencji Dziadek 
do orzechów sp. z o.o., w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe mogą być 
przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji konkursu wynikających 
z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym 
usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego, systemów informatycznych i/lub serwisu 
www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom uczest-
niczącym w wydawaniu /realizacji nagród, a także podmiotom obsługującym administratora 
oraz agencję marketingową prawnie i księgowo oraz kompetentnym organom administracji 
państwowej. 

i) dane osobowe osoby trzeciej będą przechowywane przez okres trwania konkursu (w tym 
także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z 
konkursu, a w zakresie danych dot. zwycięskich zgłoszeń także przez okres wymagany 
przepisami obowiązującego prawa,  

j) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 

k) Dane osobowe nie będą profilowane. 

§ 5 Tryb składania reklamacji 
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczest-
ników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 
(siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zosta-
nie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomie-
nia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pyta-
nia, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres 
mailowy Organizatora: 
Dziadek do Orzechów sp. z o.o., ul. Prusa 10/17, 30-117 Kraków 

§ 6 Postanowienia końcowe 
 

Regulamin Konkursu dostępny jest w BIO profilu @cherrissimo_official oraz w siedzibie Organiza-
tora.  
Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w relacji (tzw. stories) organizatora. 
Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie po-
stanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do 
zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych 
Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regu-



laminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i 
wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 


