
 

REGULAMIN KONKURSU „Moja stylizacja z More’moi” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „Moja ulubiona stylizacja z More’moi” (dalej: Konkurs”) jest          

MOREMOI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 4e,            

NIP:895-201-93-30, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora. 

5. Konkurs trwa od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 stycznia 2015 r. (dalej: „Okres                

Trwania Konkursu”). 

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci,           

które są osobami pełnoletnimi. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W          

przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział          

osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu         

oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

1. Dokonać zakupu dowolnych produktów w sklepie internetowym       

www.moremoi.com. 

2. Zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie poprzez wysłania zgłoszenia (fotografii         

wraz z opisem, zwane dalej “Praca konkursowa”) drogą e-mailową na adres:           

contact@moremoi.com 

3. Wyrazić zgodę na publikację zdjęcia na stronie www.moremoi.com oraz         

mediach społecznościowych Organizatora. 

5. Przesłanie Pracy Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu         

„Zgłoszeniem”. 

6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac           

Konkursowych. 

7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to            

rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony        

Konkursowej. 

 §3 [NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznana zostanie Nagroda Główna w postaci bonu upominkowego w           

wysokości 300 zł  do sklepu www.moremoi.com. 
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2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani             

żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

 

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU] 

1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez członków         

Komisji powołanej przez Organizatora. 

2. Uczestnicy zobowiązani są przesłać Prace Konkursowe w dniach 15.06 - 30.06.           

Laureat zostanie ogłoszony 5 lipca 2018. 

3. Na podstawie wyboru dokonanego przez Komisję zostanie wyłoniona jedna zwycięska          

praca, któremu przysługiwać będzie Nagroda Główna. 

4. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat”), zostanie powiadomiony o         

wygranej do dnia 5 lipca 2018 za pomocą stosownej wiadomości email na adres, z              

którego zgłoszenie zostało przesłane. 

5. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 7 lipca 2018 r. na adres               

contact@moremoi.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej),         

wiadomości email zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska,          

adresu do wysyłki nagrody. 

6. Nagrody zostaną wysłane Laureatowi w terminie z nim ustalonym. 

 

 

  §5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Operatorem Serwisu www.moremoi.com oraz administratorem danych osobowych w        

rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE zwanym dalej RODO jest firma MOREMOI         

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Buforowej 4e, 52-131 Wrocław. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z          

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu          

oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi          

przepisami. Przesłanie Zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem         

zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika w mediach           

Organizatora (na stronie www.moremoi.com, Fanpage na Facebooku oraz profilu w          

serwisie Instagram). 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania           

usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale         

niezbędne dla uzyskania Nagrody. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami        

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 danych (RODO).  

 

 §6 [PRAWA AUTORSKIE] 
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1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie          

prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do         

rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń        

terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie,       

zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną),         

wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie         

albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie        

za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną,           

nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu         

nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja          

poprzez Internet. 

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z          

prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac         

Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci         

komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i         

rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po              

jego zakończeniu. 

   


