REGULAMIN KONKURSU „MOCNE STRONY KOBIETY” – EDYCJA 2019
A. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod
nazwą „Mocne Strony Kobiety” (dalej: „Konkurs” lub „MSK”). Konkurs nie łączy się z innymi
promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

2.

Organizatorem Konkursu jest wydawca polskiej edycji miesięcznika Cosmopolitan, tj. Marquard Media
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), adres Aleje
Jerozolimskie 142A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000004199, NIP: 522-005-96-82, REGON: 010279247, kapitał zakładowy: 2.000.200,00 zł (dalej:
„Organizator”).

3.

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Słowa i wyrażenia wskazane w Regulaminie oznaczają:
a) Magazyn – czasopismo Cosmopolitan, którego wydawcą jest Organizator;
b) Portal Internetowy – serwis internetowy, prowadzony pod adresem internetowym
www.cosmopolitan.pl/msk, którego właścicielem jest Organizator;
c) Zgłoszenie – zgłoszenie Uczestniczki do Konkursu dokonane zarówno przez samą
Uczestniczkę jak i Zgłaszającego, na zasadach określonych w Regulaminie;
d) Uczestniczka – osoba fizyczna, kobieta, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, biorąca udział w Konkursie poprzez wykonanie czynności określonych w
Regulaminie, w szczególności dokonująca Zgłoszenia lub zgłaszana do Konkursu przez osobę
trzecią, spełniająca wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie;
e) Zgłaszający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonująca zgłoszenia kandydatury innej osoby do Konkursu na zasadach
określonych w Regulaminie;
f) Półfinalistka – Uczestniczka, której kandydatura została najwyżej oceniona przez Komisję
Konkursową w I Etapie Konkursu, na zasadach i z zastosowaniem kryteriów oceny określonych
w Regulaminie, zostanie zaproszona do uczestnictwa w II Etapie Konkursu (Półfinale);
g) Finalistka – Uczestniczka, która w wyniku przeprowadzonego II Etapu Konkursu, na zasadach
i z zastosowaniem kryteriów oceny określonych w Regulaminie, zostanie zaproszona do
uczestnictwa w III Etapie Konkursu (Finale);
h) Laureatka Konkursu – Uczestniczka, która w wyniku przeprowadzonego III Etapu Konkursu
zostanie wyłoniona jako najlepsza spośród innych Finalistek, na zasadach i z zastosowaniem
kryteriów oceny określonych w Regulaminie;
i) Głosowanie – głosowanie internautów przeprowadzone za pośrednictwem Portalu
Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, w wyniku którego zostanie wyłoniona
Finalistka, której z tego tytułu przyznana zostanie Nagroda Internautów;
j) Nagroda Internautów – Nagroda przysługująca Finalistce wyłonionej w drodze Głosowania,
na zasadach określonych w Regulaminie;
k) Komisja Konkursowa – grono osób powołane przez Organizatora celem zapewnienia
prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
Zgłoszeń oraz wyłonienia Półfinalistek, Finalistek i Laureatki Konkursu;
l) Partnerzy – Foreo, Tally Weijl, Ingrid Cosmetics, Itaka oraz Cin&Cin.
m) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.

W przypadku Zgłoszenia dokonanego przez Zgłaszającego, osoba zgłoszona staje się Uczestniczką
z chwilą, w której potwierdzi swój udział w Konkursie, wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie a także udostępni Organizatorowi zdjęcie
ze swoim wizerunkiem. Organizator niezwłocznie po zakończeniu terminu na dokonywanie zgłoszeń
skontaktuje się z osobą zgłoszoną do Konkursu telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) w celu potwierdzenia udziału w Konkursie. W przypadku, w którym Organizator
nie będzie mógł skontaktować się ze zgłoszoną osobą na podane w Zgłoszeniu dane kontaktowe, tj.
jeżeli po dwukrotnej próbie kontaktu telefonicznego oraz wysłaniu wiadomości za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), osoba zgłoszona do Konkursu nie potwierdzi udziału w Konkursie w
terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, Organizator usunie przesłane Zgłoszenie. W
szczególności usunięte zostaną wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu i nie będą
przetwarzane w inny sposób, a osoba ta zostanie wyłączona z udziału w Konkursie.

6.

Uczestnika, z chwilą wykonania czynności opisanych powyżej oświadcza, że zdjęcie udostępnione
Organizatorowi przez Uczestniczkę, zawierające jej wizerunek, nie narusza praw osób trzecich, w tym,
w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a żadna osoba
trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z
udostępnionego zdjęcia, podczas i w celach związanych z Konkursem, oraz Uczestniczka udziela
Organizatorowi licencji do udostępnionego zdjęcia na warunkach i na polach eksploatacji wskazanych
w sekcji B ust. 8 Regulaminie Konkursu.

7.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Partnera a także członkowie ich
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8.

Organizator, zobowiązuje się wydać nagrody dla Laureatki Konkursu, Finalistki, która wygrała
Głosowanie oraz pozostałych Finalistek, fundowane przez Partnerów.

B. Zgłoszenie
1.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Zgłoszenia.

2.

Zarówno Uczestniczka Konkursu jak i Zgłaszający mogą wysłać tylko jedno Zgłoszenie.

3.

Zgłoszenie do Konkursu jest składane online, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
zamieszczonego na Portalu Internetowym. W celu dokonania Zgłoszenia należy prawidłowo wypełnić
formularz rejestracyjny zamieszczony na Portalu Internetowym, oraz spełnić pozostałe wymogi
opisane w Regulaminie.

4.

W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestniczka i Zgłaszający podają Organizatorowi następujące dane
osobowe (przy czym Zgłaszający podaje dane swoje i zgłaszanej Uczestniczki):
a)
b)

5.

Uczestniczka: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data
urodzenia, zawód, wykształcenie, wizerunek,
Zgłaszający: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, e-mail.

Nadesłane przez Uczestniczkę lub Zgłaszającego Zgłoszenie poza informacjami wskazanymi w ust. 4
powyżej, musi spełniać następujące kryteria:
a) powinno zawierać opis osiągnięć Uczestniczki dokonanych na jakimkolwiek polu aktywności
życiowej (np. kariera zawodowa, działalność społeczna, pokonanie ciężkiej choroby itp.),
b) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestniczki lub Zgłaszającego,
c)

nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów,
e) powinno zawierać zdjęcie z wizerunkiem Uczestniczki (wyłącznie w przypadku, gdy Zgłoszenia
dokonuje Uczestniczka),
f)

nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich oraz praw do znaków towarowych,

g) dodatkowe materiały, które mogą zostać dołączone do Zgłoszenia powinny zostać utrwalone w
formacie: pdf, jpg, ppt (max wielkość 2 MB).
6.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest również złożenie Organizatorowi oświadczeń
wskazanych w treści Formularza Zgłoszeniowego, z których to oświadczeń będzie wynikało, że:
6.1. oświadczenia obowiązkowe Uczestniczki:
a)

Uczestniczka zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść w całości,

b)

Uczestniczka udziela Marquard Media Polska Sp. z o.o zezwolenia w trybie art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Marquard Media Polska Sp.
z o.o. na rozpowszechnianie wizerunku Uczestniczki w związku z udziałem w Konkursie Mocne
Strony Kobiety w serwisach internetowych oraz w publikacjach w magazynie COSMOPOLITAN,
na stronie internetowej Organizatora Konkursu, na stronach internetowych Partnerów, na
stronie Konkursu na Facebook oraz Instagram, a także w publikacjach w magazynie
COSMOPOLITAN, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie,

c)

Uczestniczka jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)

Zgłoszenie Uczestniczki jest wynikiem osobistej twórczości Uczestniczki oraz zarówno
Zgłoszenie jak i dołączone do Zgłoszenia zdjęcie Uczestniczki nie narusza praw osób trzecich,
w tym, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych,
a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w
wypadku korzystania ze Zgłoszenia (jak również z załączonego do niego zdjęcia) podczas i w
celach związanych z Konkursem, oraz Uczestniczka udziela Organizatorowi licencji do
Zgłoszenia na warunkach i na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu.

6.2. oświadczenia obowiązkowe Zgłaszającego:
a)

Zgłaszający zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść w całości, oraz
oświadcza, że przekazał treść Regulaminu do zapoznania się z nim Uczestniczce w
szczególności Uczestniczka wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny przez Organizatora celem
Potwierdzenia Uczestnictwa w Konkursie,

b)

Zgłoszenie jest wynikiem osobistej twórczości Zgłaszającego i nie narusza praw osób trzecich,
w tym, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a
żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w
wypadku korzystania ze Zgłoszenia podczas i w celach związanych z Konkursem, oraz
Zgłaszający udziela Organizatorowi licencji do Zgłoszenia na warunkach i na polach
eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu.

7.

Formularz zgłoszeniowy zawiera także nieobowiązkowe oświadczenie Uczestniczki o wyrażeniu
zgody na otrzymywanie przez Uczestniczkę informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z
wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Partnerów wskazanych w Regulaminie.

8.

Z chwilą przesłania Zgłoszenia Uczestniczka lub Zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, licencji uprawniającej
Organizatora do korzystania z nadesłanego Zgłoszenia przez okres 5 lat (w tym również z
przesłanego wizerunku), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, na wszelkich znanych polach
eksploatacji utworu, w tym do jego utrwalania każdą możliwą techniką drukarską lub elektroniczną, a
także upoważnia Organizatora do jego publikacji na Portalu Internetowym oraz w Magazynie, a także
do wykorzystania nadesłanego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i
mikrokopiowanie,
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz
egzemplarzy, obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po
produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w
inny sposób,

c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb
eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w
części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,
d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz
wykorzystanie tych utrwaleń, utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do
standardu, systemu i formatu, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za
pośrednictwem satelity, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania
za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania
nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu, publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej.
9.

Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestniczka lub Zgłaszający uprawnia Organizatora do udzielania
dalszych zgód i zezwoleń, a także dalszych licencji, na zasadach i w zakresie określonym w
Regulaminie, w tym w szczególności na rzecz Partnerów.

10. Uczestniczka lub Zgłaszający zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez
Organizatora z nadesłanego Zgłoszenia, w tym, w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie Zgłoszenia na Portalu internetowym oraz w Magazynie oraz za inne przypadki
publicznego udostępniania tej pracy. Uczestniczka lub Zgłaszający zobowiązuje się, iż żadna inna
osoba nie będzie dochodziła przedmiotowych roszczeń.
11. Z uwagi na to, iż nadesłane Zgłoszenia służą tylko i wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, a
udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Zgłoszenia przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub
roszczenia Uczestniczek lub Zgłaszających z tytułu niezamieszczenia nadesłanych Zgłoszeń na
Portalu Internetowym lub w Magazynie są wyłączone.
12. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestniczka
lub Zgłaszający zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym, w
szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu
naruszenia ich praw, w tym w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

C. Czas trwania i Przebieg Konkursu
1.

Konkurs będzie prowadzony w okresie 8 marca 2019 r. - 15 czerwca 2019 r.

2.

Konkurs składać się będzie z III etapów:
a) Etap I w terminie 8.03.2019 r. – 24.03.2019 r. składanie zgłoszeń do Konkursu, na podstawie
oceny których, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, zostaną wybrane Półfinalistki;
b) Etap II w terminie 5.04.2019 r. – 7.04.2019 r. - Półfinał Konkursu;
c) Etap III w dniu 15.06.2019 r - Finał Konkursu i ogłoszenie wyników.

3.

Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 3/2019 Magazynu. 8 marca 2019 r. zostanie uruchomiony
Portal Internetowy.

4.

Przebieg Konkursu:
a) zgłoszenia do Konkursu mogą być składane w sposób określony w sekcji B od 8 marca 2019 r.
(od momentu udostępnienia formularza na Portalu Internetowym) do 24 marca 2019 r. do
godziny 23.59:59
b) 25 marca 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego, w oparciu
o dokonane Zgłoszenia i w oparciu o kryteria określone w Regulaminie, zostanie wyłonione
maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) Półfinalistek,

c) W terminie do 27 marca 2019 r. Organizator skontaktuje się drogą poczty elektronicznej (email) oraz telefonicznie ze wszystkimi Półfinalistkami, w celu potwierdzenia ich udziału w
kolejnych etapach Konkursu. Jeżeli Organizator nie będzie mógł skontaktować się z
Półfinalistką, tj. jeżeli po dwukrotnej próbie kontaktu telefonicznego oraz po wysłaniu
wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Półfinalistka nie potwierdzi
udziału w kolejnych etapach Konkursu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail,
będzie to oznaczało rezygnację Półfinalistki z udziału w Konkursie.
d) Półfinalistki, które potwierdzą udział w kolejnym etapie Konkursu zostaną zaproszone do
Półfinału, który odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2019 r. (piątek-niedziela) w Villa Omnia
pod Warszawą Nieobecność Półfinalistki z jakiegokolwiek powodu powoduje wykluczenie z
Konkursu, niezależnie od przyczyny nieobecności, co uzasadnione jest brakiem możliwości
powtórzenia bądź odroczenia przeprowadzenia Konkursu, a także wysokimi kosztami
organizacyjnymi Konkursu ponoszonymi przez Organizatora.
e) W okresie wskazanym w lit. d powyżej, Organizator zapewni Półfinalistkom nocleg (obejmujący
2 doby hotelowe) oraz wyżywienie (składające się z co najmniej dwóch posiłków każdego dnia).
Organizator zachowuje wyłączne prawo do decydowania o standardzie noclegu oraz
wyżywienia. Półfinalistkom nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie. Organizator nie
ponosi kosztów dojazdu oraz powrotu Półfinalistek do/z miejsca przeprowadzenia Półfinału.
f) W trakcie II etapu Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy z Półfinalistkami, których
przedmiotem będzie omówienie ich działalności oraz pokazanie mocnych stron kobiety, w
oparciu o które, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie, wyłoni 10 (słownie:
dziesięć) Finalistek.
g) W trakcie II etapu Konkursu realizowany będzie przez Organizatora materiał typu reportaż,
obejmujący nagrywanie materiału wideo oraz wykonywanie zdjęć, na których uwidoczniony
będzie wizerunek Półfinalistek. Wymagane zgody oraz zakres wykorzystania uwiecznionego
wizerunku oraz wypowiedzi, niezależnie od wyniku II Etapu, zostanie określony będzie w
umowie, o której mowa w ust. 6 lit. a poniżej.
h) Sylwetki wszystkich Finalistek zostaną przedstawione w Magazynie oraz na Portalu
Internetowym, przy czym na Portalu Internetowym zostaną również opublikowane wywiady
przeprowadzone z Finalistkami w trakcie II etapu Konkursu.
i) W okresie od 10 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. do godziny 23.59,00 odbędzie się
Głosowanie, w ramach którego każda osoba posiadająca dostęp do sieci Internet, za
pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności Portalu Internetowego będzie mogła oddać głos
na wybraną Finalistkę. Finalistka, która w chwili zamknięcia głosowania będzie posiadała
największą liczbę głosów, otrzyma Nagrodę Internautów. W przypadku uzyskania największej
liczby głosów otrzymanych przez dwie lub większą liczbę Finalistek, o przyznaniu nagrody
zadecyduje Komisja Konkursowa.
j) W trakcie III etapu Finalistki, w terminie do 11 czerwca 2019 r. będą musiały wykonać i przesłać
na adres mailowy Organizatora events@marquard.pl realizację następującego zadania
finałowego: „ Pokaż nam jak zmieniasz świat na lepsze! Przygotuj prezentację multimedialną,
pokaż swoje mocne strony – bądź kreatywna. Udowodnij nam, że to właśnie Ty zasługujesz na
miano prawdziwej COSMOgirl. Zainspiruj nas i inne Polki do robienia wspaniałych i znaczących
rzeczy.”(dalej „Zadanie Finałowe”). Zadanie Finałowe może być wykonane i utrwalone w
dowolnej formie.
k) Komisja Konkursowa podejmie subiektywną decyzję 12 czerwca 2019 r., z uwzględnieniem
poniżej wskazanych kryteriów, i wybierze spośród Finalistek jedną osobę jako Laureatkę
Konkursu.
l) Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród, w tym Nagrody Internautów, odbędzie się
podczas uroczystej ceremonii 15 czerwca 2019 r. O miejscu i czasie uroczystej ceremonii
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Finalistki zostaną poinformowane z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

5.

Komisja Konkursowa dokona wyboru Półfinalistek, Finalistek oraz Laureatki Konkursu w oparciu o
następujące kryteria:
a) rodzaj i skala osiągnięć życiowych (w tym w szczególności zawodowych, sportowych,
społecznych),
b) konsekwencja w działaniu i realizacji obranych celów,
c) pomoc innym osobom w osiąganiu zamierzonych celów,
d) cechy osobowości powodujące, że dana osoba stała się wzorem do naśladowania dla innych
kobiet.
e) przypadku Zadania
merytoryczna

Finałowego

dodatkowo:

kreatywność,

pomysłowość

oraz

treść

6.

Warunkiem wzięcia udziału w II Etapie Konkursu, jak również w kolejnych etapach Konkursu będzie
zawarcie przez Półfinalistkę stosownej umowy z Organizatorem, której przedmiotem będzie
przeprowadzenie wywiadu wraz z zezwoleniem na rozpowszechnienie wizerunku i wypowiedzi w
Magazynie oraz na Portalu Internetowym, jak również w innych czasopismach wydawanych przez
Organizatora.

7.

Organizator może zdyskwalifikować Uczestniczkę z udziału Konkursu, co dotyczy także Finalistek,
przed zakończeniem trwania Konkursu, w tym pozbawić nagrody, jeśli dana Uczestniczka jest do niej
uprawniona, w sytuacji gdy Uczestniczka narusza obowiązujące prawo, w sposób rażący narusza
postanowienia Regulaminu lub zachowuje się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Organizator
niezwłocznie poinformuje Uczestniczkę o podjęciu takiej decyzji wraz z uzasadnieniem.

D. Komisja Konkursowa
1.

Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie od trzech do sześciu osób. Trzy osoby zostaną
wskazane przez Organizatora. Jeżeli Organizator podejmie decyzję o powiększeniu składu Komisji
Konkursowej, pozostałe osoby zostaną wskazane przez Partnerów Konkursu.

2.

W sytuacji, gdy Komisja Konkursowa składa się z parzystej liczby członków, a w trakcie głosowania
zostanie oddana równa liczba głosów, co uniemożliwi Komisji Konkursowej podjęcie decyzji,
Przewodniczącemu Komisji Konkursowej przysługuje decydujący głos.

E. Nagrody
1.

Nagrody określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.

Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane w ramach Konkursu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestniczek o zagadnieniach
prawnopodatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub
nagrody. Ponadto jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze, podatnik (osoba, która
wygrała konkurs) jest zobowiązany wpłacić kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed
udostępnieniem wygranej w Konkursie. Mając na uwadze powyższe, Organizator wskazuje, że
nagroda rzeczowa w Konkursie, której wartość przekroczy 2 000,00 zł brutto, zostanie wydana
Laureatce Konkursu oraz Finalistkom po wpłaceniu przez nie należnego podatku od nagrody w
wysokości 10% jej wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawieniu
Organizatorowi potwierdzenia odprowadzonego podatku do właściwego urzędu skarbowego.

3.

Organizator przyznaje Laureatce dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości
nagrody pieniężnej określonej w Załączniku nr 1, należnej Laureatce z tytułu wygranej w Konkursie.
Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie na rzecz Laureatki z uwagi na obowiązek Organizatora do
pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród. Tym samym Laureatce
nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty nagrody pieniężnej w gotówce.

4.

Uczestniczkom, które zdobyły nagrody nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych
właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną, zmiany na inną nagrodę ani uprawnienia
co do przekazania nagrody innej osobie.

5.

Nagrody zostaną wręczone Laureatce Konkursu i pozostałym Finalistkom, w tym Finalistce, która
wygrała w Głosowaniu, podczas uroczystej Ceremoni w dniu 15 czerwca 2019 roku lub zostaną
przekazane do dnia 30 czerwca 2019 roku, po uprzednim wpłaceniu stosownej kwoty podatku na
rachunek bankowy Organizatora.

6.

Laureatka Konkursu oraz pozostali Finaliści, którzy zdobyli nagrodę, tracą prawo do wygranej przez
siebie nagrody w przypadku, gdy:

7.

Odmówią przyjęcia nagrody na piśmie,

8.

Kontakt z Laureatką Konkursu lub Finalistką nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po jej stronie,

9.

Laureatka Konkursu lub Finalistka nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających je do wzięcia
udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody, a w szczególności jeżeli w terminie do 30 czerwca 2019
r. nie zostanie uiszczona stosowna kwota podatku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

10. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której
Laureatka Konkursu albo dany Finalista utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym
regulaminie, pozostanie do dyspozycji Partnera fundującego daną nagrodę.

F.

Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestniczek i Zgłaszających jest Marquard Media Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 142A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000004199 (dalej „Administrator”).

2.

Niniejszy punkt H. Regulaminu stanowi spełnienie obowiązku Administratora, o którym mowa:
b) w art. 13 RODO - (w odniesieniu do Uczestniczek które dokonały samodzielnie Zgłoszenia oraz
w odniesieniu do Zgłaszających)

3.

4.

5.

c) w art. 14 RODO - (w odniesieniu do Uczestniczek zgłoszonych przez Zgłaszających)
Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane:
a) Dane Uczestniczek: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data
urodzenia, wizerunek
b) Dane Laureatek Konkursu przetwarzane są również dane w postaci: adres do korespondencji
(wysyłka nagrody), PESEL (jeśli nagroda wymaga rozliczenia podatkowego), data urodzenia,
nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta (do przekazania nagrody
pieniężnej), wizerunek
c) Dane Zgłaszających: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr. telefonu, e-mail dalej łącznie:
„Dane”).
Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu,
zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj.:
b) Dane Uczestniczek: w celu przyjęcia Zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu,
wydania (wysłania) Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu (w tym także w mediach), realizacji
uprawnień Administratora wynikających z postanowień licencji o której mowa w sekcji B ust. 8
Regulaminu, rozpatrzenia reklamacji jak również w celach marketingowych Partnerów
Konkursu – jeśli Uczestniczka wyraziła na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym,
c) Dane Zgłaszających: w celach kontaktowych (uzupełnienia ewentualnych braków w Formularzu
Zgłoszeniowym), oraz w celach realizacji uprawnień Administratora wynikających z
postanowień licencji o której mowa w sekcji B ust. 8 Regulaminu.
Dane Uczestniczek Konkursu, które nie zostały Laureatkami Konkursu zostaną usunięte lub
zanonimizowane:
a) jeśli Uczestniczka dokonała Zgłoszenia – po okresie licencji wskazanej w sekcji B ust. 8
Regulaminu,

b) w braku licencji do Zgłoszenia – w terminie 1 miesiąca, licząc od rozstrzygnięcia Konkursu.
Upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń
w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do
wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
6. Dane Laureatek Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym
- z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze (przyznanie lub realizacja nagrody zgodnie z Regulaminem, przepisy podatkowe, ew.
roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi). Dane Laureatek Konkursu mogą być przetwarzane dłużej
niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia innej niż
reklamacja formy roszczeń zgłoszonych przez Laureatkę, a także na potrzeby ewentualnych
postępowań sądowych lub administracyjnych.
7. Dane Zgłaszających zostaną usunięte po upływie obowiązywania licencji o której mowa w sekcji B ust.
8 Regulaminu.
8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom
ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Na potrzeby realizacji Konkursu, Dane Uczestniczek będą udostępniane następujących kategoriom
podmiotów: Partnerom fundującym nagrody, którymi są Foreo, Itaka i Cin&Cin, podmioty świadczące
usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są Dane, oraz firmy
kurierskie w celu wysyłki Nagród.
10. Administrator pozyskuje:
a) Dane Uczestniczek Konkursu (i) bezpośrednio od Uczestniczki (ii) albo pośrednio od
Zgłaszającego.
b) Dane Zgłaszającego bezpośrednio od Zgłaszającego
11. Podstawą przetwarzania Danych Uczestniczek i Zgłaszających wynikającego z uczestnictwa w
Konkursie art. 6 ust. 1 pkt b i c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. realizacja uprawnień Administratora wynikających z postanowień licencji
o której mowa w sekcji B ust. 8 Regulaminu oraz spełnienie obowiązków prawnych związanych z
organizacją Konkursu, przyrzeczeniem i wydaniem Nagrody oraz innych przepisów prawa np. prawa
podatkowego. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie przez Uczestniczkę informacji
handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
od Partnerów Organizatora wskazanych w Regulaminie – podstawą prawną jest zgoda z art. 10 ustawy
o świadczeniu usług elektronicznych z 18 lipca 2002 r. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
12. Uczestniczkom Konkursu i Zgłaszającym przysługuje prawo do:
− uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych
danych i ewentualnych odbiorcach danych.
− żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie
spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
− złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych (Uczestniczek Konkursu) na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w celach marketingowych.
− przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

formacie

− złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie
z prawem.
13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na
adres: events@marquard.pl
14. Podanie Danych Osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w
tym do otrzymania ewentualnej nagrody

G. Postępowanie reklamacyjne
1.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do Organizatora,
na podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres mailowy: cosmo@cosmo.pl najpóźniej do
30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestniczki, na który Organizator prześle
informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

2.

Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący,
Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja
Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora. W skład Komisji Sprawdzającej nie może
wchodzić żadna z osób wchodząca w skład Komisji Konkursowej.

3.

Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestniczce przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4.

Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

H. Postanowienia ogólne
1.

Organizator
zastrzega
sobie
prawo
weryfikacji,
czy
Uczestniczki
biorące
udział
w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu są wyłączną
podstawą prowadzenia Konkursu.

2. Uprawnienia nabyte przez Uczestniczki w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione
na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na Portalu Internetowym i do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany nie mogą wpłynąć na
prawa nabyte przez Uczestniczki przed zmianą Regulaminu. Ponadto, zmiany Regulaminu dotyczące
przebiegu etapów Konkursu będą dokonywane ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż na 3 dni
przed rozpoczęciem danego etapu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator opublikuje
informację na Portalu Internetowym oraz poinformuje Uczestniczki drogą poczty elektronicznej (e-mail).

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU „MOCNE STRONY KOBIETY”

1.

Nagrodami w Konkursie są:
a)

−
−
−
−

Nagroda główna dla Laureatki Konkursu (COSMOgirl 2019):

Grant w wysokości 10 000 zł od marki CIN&CIN,
Voucher Itaka na tygodniową wycieczkę dla dwóch osób do Omanu o łącznej wartości 10 000 zł .
Zegarek Adriatica o wartości 960 zł
Szczoteczka Foreo Luna Mini 2 o wartości 599 zł
b)

Nagroda Publiczności dla Finalistki, która wygra w głosowaniu na Portalu Internetowym:

−
−
−

voucher Itaka na tygodniową wycieczkę dla dwóch osób do Omanu o łącznej wartości 10 000 zł .
Zegarek Adriatica o wartości 960 zł
Szczoteczka Foreo Luna Mini 2 o wartości 599 zł

−
−

c) Nagrody dla pozostałych 8 finalistek:
Zestawy biżuterii Pierre Ricaud (naszyjnik i bransoletka) o wartości 148 zł
Szczoteczka Foreo Luna Mini 2 o wartości 599 zł

−

d) Nagrody dla 20 półfinalistek
Bransoletki Pierre Ricaud o wartości 119 zł

