
Regulamin „Polka 100lecia” 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, określają sposób i 

tryb przeprowadzenia plebiscytu i konkursu dla uczestników plebiscytu – pod łączną nazwą 

„Polka 100-lecia”. 

2. Organizatorem plebiscytu i konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 

00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy: 46 580 831,00, zł (w całości 

opłacony), zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Fundatorami nagród w konkursie są, poza Organizatorem: 

-  Lilou Online Shop Sp. zo.o. sp.k. ul. Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010666632 

- Oceanic S.A. ul.Łokietka 5 81-736 Sopot, NIP 585-144-44-49 
4. Plebiscyt i konkurs zostaną przeprowadzone na stronach prowadzonego przez Organizatora 

serwisu www.wysokieobcasy.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 22 września 2018 

roku (od godz. 10:00) do 15 października 2018 (do godziny 23:59) 

5. Uczestnikami plebiscytu i konkursu mogą byd osoby pełnoletnie, które nie zostały 

pozbawione zdolności do czynności prawnych, mające zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Uczestnikami Konkursu nie mogą byd pracownicy Organizatora ani żadnego 

Fundatora, ich wstępni, zstępni, rodzeostwo, małżonkowie, ani małżonkowie wstępnych, 

zstępnych ani rodzeostwa pracowników Organizatora ani żadnego z Fundatorów. 

 

§ 2. Plebiscyt – kandydatury i głosowanie  

1. W dniach od 22 września 2018 roku (od godz. 10:00) do 15 października 2018 (do godziny 

23:59) uczestnicy plebiscytu głosują na jedną spośród 100 kobiet wskazanych przez redakcję 

„Wysokie Obcasy” /wskazanych w Serwisie (w Serwisie są dostępne również wszystkie opisy 

nominowanych).  

2. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu za pomocą formularza dostępnego w 

Serwisie. 

3. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na stronach Serwisu.  

 

§ 3. Konkurs – zgłoszenie udziału i zadanie konkursowe 

1. Wraz z plebiscytem jest organizowany fakultatywny konkurs dla osób, które oddadzą głos – 

zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane łącznie z głosami oddanymi w plebiscycie.  

2. Zadaniem konkursowym jest napisanie, na kogo oddało się swój głos i uzasadnienie swojego 

wyboru w plebiscycie. Osoba, chcąca wziąd udział w konkursie, zamieszcza wskazanie i 

uzasadnienie w przeznaczonej na ten cel części formularza plebiscytu, dostępnego w Serwisie 

(uwaga: aby wziąd udział w konkursie, należy wypełnid wszystkie pola tej części formularza). 

3. W razie przesłania przez tę samą osobę więcej niż jednego zgłoszenia, w konkursie 

nagrodzone może byd tylko jedno zgłoszenie tej osoby – zawierające wykonane zadanie, 

ocenione przez komisję konkursową najwyżej spośród zadao wykonanych przez tę osobę.  

4. Organizator przewiduje możliwośd opublikowania w Serwisie nadesłanego wykonania 

zadania konkursowego (w całości lub w wybranej przez Organizatora części) w związku z 

ogłoszeniem wyników konkursu.  Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik wyraża na to 



zgodę. Uczestnik może zastrzec, że nie zezwala na opublikowanie swojego zadania 

konkursowego. 

 

 

§ 4. Nagrody w konkursie 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, przyznaniem nagród oraz rozpatrzeniem 

ewentualnych reklamacji uczestników sprawuje Komisja konkursowa składająca się z 

przedstawicieli magazynu „Wysokie Obcasy”.  Komisja konkursowa wyłoni także zwycięzców 

konkursu – autorów najciekawszych uzasadnieo – pod względem merytorycznym lub 

językowym – wg swojego uznania. 

2. Komisja wyłoni 3 zwycięzców konkursu: jednego pierwszego stopnia, dwóch drugiego stopnia 

3. Nagrody: 

a) Zwycięzca pierwszego stopnia otrzyma zestaw nagród:  
- Makatka wyhaftowaną przez artystkę Monikę Drożyoską z symbolem "Polka Stulecia" 
- Bransoletkę ze srebrną zawieszką z grawerem „Wolnośd” od Lilou Online Shop Sp. 

zo.o. sp.k. ul. Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010666632,  

- Zestaw kosmetyków firmy AA od - Oceanic S.A. ul.Łokietka 5 81-736 Sopot, NIP 585-

144-44-49,  

- Składanka CD "Women's Voices" Wydawnictwa Agora SA , ul Czerska 8/10 00-732 

Warszawa, NIP 526-030-56-44 

- Książka "Odważna" Rose McGowan Wydawnictwa Agora SA ul Czerska 8/10 00-732 

Warszawa, NIP 526-030-56-44 

- Roczna prenumerata Wysokich Obcasów i Gazety Wyborczej online premium  od 

Agora SA ul Czerska 8/10 00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44 

Łączna wartośd powyższego zestawu nie przekracza 2 000 zł. 

b)  Zwycięzcy drugiego stopnia otrzymają zestaw nagród:  
- Bransoletkę ze srebrną zawieszką z grawerem „Wolnośd” od Lilou Online Shop Sp. 

zo.o. sp.k. ul. Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010666632,  

- zestaw kosmetyków firmy AA od - Oceanic S.A. ul.Łokietka 5 81-736 Sopot, NIP 585-

144-44-49,  

- - Składanka CD "Women's Voices" Wydawnictwa Agora SA , ul Czerska 8/10 00-732 

Warszawa, NIP 526-030-56-44 

- Książka "Odważna" Rose McGowan Wydawnictwa Agora SA ul Czerska 8/10 00-732 

Warszawa, NIP 526-030-56-44 

- Roczna prenumerata Wysokich Obcasów i Gazety Wyborczej online premium  od 

Agora SA ul Czerska 8/10 00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44 

Łączna wartośd powyższego zestawu nie przekracza 2 000 zł. 

4. Nagrody będą wolne od wad. 

5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 

wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

6. O uzyskaniu prawa do nagrody i sposobie jej przekazania Organizator powiadomi 

nagrodzonych uczestników konkursu e-mailem wysłanym na adres, który został podany 

podczas dokonywania zgłoszenia z uzasadnieniem wyboru – do dnia 30 listopada 2018 roku. 

7. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator pobierze z 

pieniężnej części nagrody podatek dochodowy od wygranej w konkursie. 



 

§ 5. Dane osobowe  

 

Administratorem danych osobowych podanych, w związku z udziałem w konkursie jest Agora S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych 

można się kontaktowad z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: 

iod@agora.pl. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

-  realizacji konkursu, w tym przyznania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania danych w 

zakresie wskazanym powyżej jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu 

przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu oraz załatwienie spraw wynikających z ewentualnych 

reklamacji lub roszczeo - tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

- realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podatkowych, 

finansowych, księgowych) - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Dane osobowe mogą byd przekazane podmiotom realizującym usługi na rzecz Agory - jak usługi 

pocztowe lub informatyczne - wyłącznie w zakresie związanym z realizacją naszych celów. 

 

Dane osobowe wszystkich uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres do 30  grudnia 2018 

r. zaś dane osobowe uczestników nagrodzonych przez okres 10-ciu lat od dnia wydania nagrody. 

Okres przetwarzania danych może zostad przedłużony, w razie zgłoszenia reklamacji lub odpowiednio 

roszczeo - do czasu zakooczenia sprawy wynikłej ze zgłoszonej reklamacji lub odpowiednio 

roszczenia. 

 

Każdy może zgłosid sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu 

bezpośredniego - bez podawania przyczyny. 

Każdy może także zgłosid sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją  - jeżeli jego dane 

są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

Każdy może żądad wglądu w swoje dane, może żądad ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

sprostowania, a także przeniesienia swoich danych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych 

narusza prawo. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym podanie w zakresie adresu e-mail jest potrzebne do 

udziału w konkursie, zaś danych adresowych do doręczenia nagrody.  

 

 

§ 6. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy zgłaszad w terminie do 30 

listopada 2018 roku, pocztą elektroniczną na adres e-mail polkastulecia@agora.pl lub pocztą 

tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-

732) z dopiskiem „Polka stulecia”.  



2. Reklamacje zostaną rozpatrzone i wysłane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania. 

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłana została 

reklamacja, a w przypadku reklamacji przysłanej pocztą tradycyjną - na adres nadawcy lub 

inny wskazany w reklamacji, jako adres do korespondencji. 

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeo po 

przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym 

postępowaniu. 

 

§ 7. Postanowienia koocowe 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu. 

 

 

 

 


