
Regulamin Konkursu „Soxo – Dzień Chłopaka” 

§1 
Postanowienie ogólne 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 
konkursie „Soxo – Dzień Chłopaka” organizowanym za pośrednictwem serwisu społecznościowego 
Instagram, zwanym dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest SOXO SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
SOXO ul. Smolna 1A 81-877 Sopot (dalej „Organizator”). 
4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 
opublikowania informacji do 29.09.2019 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za 
pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram (dalej: „Serwis Instagram” lub „Instagram”). 
Celem Konkursu jest promowanie marki SOXO. 
5. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu Instagram, nie jest 
w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z 
Serwisem Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu 
powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram. Uczestnik Konkursu przyjmuje do 
wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu 
Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. 
6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w 
Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 
7. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 
Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego 
postanowień. 

 
§2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie 
aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w Serwisie Instagram, założonego i 
prowadzonego zgodnie z jego regulaminem.. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być 
prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie 
dobrowolne. 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora 
oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator 
jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu 
nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie 
spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. 
4. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których 
zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, powodują lub mogą 
powodować negatywne skutki dla marki SOXO lub Organizatora. 
5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj.  SOXO SP Z O O 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA SOXO ul. Smolna 1A 81-877 Sopot (dalej również „Administrator”). 
6. Administrator, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 
osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzców i wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
7. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcą Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, 
o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych 
do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z formularzem 
podatkowych danych osobowych, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu). Przekazanie takich 
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, 



będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w 
Konkursie bądź przepadkiem nagrody. 
8. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia 
ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte. 
9. Dane zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa 
podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w 
Konkursie. 
10. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia 
uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo skargi 
do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na proces przetwarzania jego 
danych przez Organizatora. 
11. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 
 
§ 3 
Przebieg Konkursu 
1. Zadanie konkursowe polega na polubieniu profilu organizatora na Instagramie, oznaczeniu po 
postem osoby (chłopaka) oraz dodaniu komentarza, dlaczego jest wyjątkowy. („Zgłoszenie 
konkursowe”). 
 

§4 
Zasady przyznawania nagród w Konkursie 
1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze 1 (jedno) najciekawsze, najbardziej 
kreatywne i oryginalne Zgłoszenie konkursowe, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w ust. 2 
poniżej, które będzie uprawniało do otrzymania nagrody przez zgłaszającego go Uczestnika oraz 3 
nagrody dodatkowe wybrane drogą losowania. 
2. Zwycięskie Zgłoszenie konkursowe zostanie wybrane przez Komisję Konkursową wg 
następujących kryteriów: 
a. kreatywność, 
b. poczucie humoru, 
c. zwięzłość. 
3. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie 
Instagram. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyn 
leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 
5. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku 
kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie, lub w przypadku niepodania 
wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy 
Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a 
Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę 
powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w 
Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody. 
6. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. 

 
§5 
Nagrody w Konkursie 
1. Nagrodami w Konkursie jest 1 (jeden) zestaw – kapcie męskie Superbohater + zestaw męskich 
skarpet (nagroda główna) oraz dodatkowo – 3 zestawy męskich skarpet.  („Nagrody”). 2. Nagrody 
zostaną wysłane do zwycięzców pocztą pod wskazany adres.. 
2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 
wydaniem zdobywcy Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagród jest zobowiązany 
przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków. 

 
§6 
Zasady wydawania Nagród w Konkursie 



1. O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu wydania Nagród, Organizator poinformuje Zwycięzcę 
Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Instagram. Wiadomość ta będzie 
zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 2 
poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać 
wiadomość do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora. 
2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, zażąda od Zwycięzcy Konkursu 
podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak m.in.: 
a) adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania), 
b) dane właściwego urzędu skarbowego, 
c) numer PESEL na cele sprawozdawczości podatkowej. 
3. W przypadkach określonych w § 4 ust. 6 lub w przypadku niespełnienia warunków udziału w 
Konkursie, Organizator może zdecydować o przepadku Nagrody i nieprzyznaniu takiej Nagrody 
innemu Uczestnikowi Konkursu, bądź może także dokonać wyboru nowego Zwycięzcy Konkursu, 
spośród pozostałych poprawnych Zgłoszeń konkursowych, które zajęły kolejne, niższe miejsce w 
Konkursie, w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora decyzji pozbawienia 
uprzedniego Zwycięzcy Konkursu prawa do Nagrody. Nowego Zwycięzcę Konkursu obowiązują 
powyższe procedury wydania Nagród, przy czym termin przesłania danych wynosi 5 dni od daty 
wysłania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie. 
4. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu o 
ich indywidualnych wynikach w Konkursie. 
5. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia 
warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia Konkursowe, będą uznawane za 
nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 
6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody nieodebranej z przyczyn niezawinionych przez 
Organizatora w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki z Nagrodą na wskazany adres – 
Nagrody te ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora. 

 
§7 
Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje dotyczące SOXO SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA SOXO ul. Smolna 1A 81-
877 Sopot lub na adres e-mail: marketing@soxo.pl 
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez 
Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 
3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji 
następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji. 
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w 
reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika. 

 
§8 
Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.soxo.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, 
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 
obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka 
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. 
Sopot, dnia 18 września 2019 roku 

Organizator 
 

 


