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REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE Z ARIADNĄ” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
OGÓLNOPOLSKI PANEL BADACZY SP. Z O.O. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „WAKACJE Z ARIADNĄ” (dalej „Konkurs”) i wyłącznym fundatorem nagród w 
Konkursie jest spółka Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Podbipięty 57, 02-732 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000463184 (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs odbywa się na terenie Polski i zostanie przeprowadzony w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy respondenci zarejestrowani w prowadzonym przez Organizatora internetowym 
panelu badawczym pod nazwą „ARIADNA” (dalej „Uczestnicy”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

1) członkowie władz Organizatora, jego pracownicy i osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych; 

2) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt 1) powyżej. 

III. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest (łącznie): 

1) posiadanie aktywnego konta (profilu) w portalu społecznościowym Facebook, 

2) rozwiązanie zadania konkursowego polegającego na wykonaniu zdjęcia w wakacyjnej scenerii – wakacyjnego wspomnienia 
utrwalonego na zdjęciu oraz 

3) umieszczenie zdęcia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, w profilu Uczestnika w portalu społecznościowym Facebook z 
wykorzystaniem funkcji „Oznacz zdjęcie” lub „Dodaj opis” w taki sposób, aby jednym z profili „oznaczonych” na tym 
zdjęciu był profil Organizatora (@panelariadna), i utrzymywanie tego zdjęcia w profilu Uczestnika do 1 września 2022 r., a 
ponadto 

4) przesłanie zdęcia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, na następujący adres poczty elektronicznej e-mail Organizatora: 
wakacje@panelariadna.pl, przy czym zdjęcie to powinno zostać wysłane (jako załącznik do wiadomości) z adresu e-mail 
Uczestnika podanego przez niego podczas rejstracji w panelu badawczym pod nazwą „ARIADNA”. 

2. Jeden Uczestnik może przedstawić tylko jedno rozwiązanie zadana konkursowego. 

3. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania zadania konkursowego, które: 

1) naruszają prawo obowiązujące w Polsce lub prawa i uczucia osób trzecich albo zawierają treści powszechnie uznawane za 
społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie; 

2) zostały zrealizowane przy udziale członków jury konkursowego lub pracowników (współpracowników) Organizatora; 

3) są reklamą produktu lub marki innej niż marka Organizatora (logo „ARIADNA”) albo antyreklamą jakiegokolwiek 
produktu lub marki; 

4) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie. 

IV. NAGRODY 

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów 3 najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego (dalej „Nagroda” 
lub „Nagrody”). Nagrodami w Konkursie są: 

1) I miejsce: MINI WIEŻA STEREO BLAUPUNKT o wartości 419,00 PLN; 

2) II miejsce: SŁUCHAWKI NAUSZNE BEZPRZEWODOWE JBL TUNE 500BT o wartości 149,00 PLN; 

3) III miejsce: PODUSZKA DO MASAŻU SHIATSU o wartości 99,00 PLN. 

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową. Nagroda nie podlega także zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

V. PRZYZNANIE NAGRODY 

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni 3-osobowe jury konkursowe, powołane przez Organizatora. 

2. Jury konkursowe zbierze się w dniu 2 września 2022 r. Zwycięzców Konkursu jury konkursowe wyłoni w sposób następujący: 

4) Spośród rozwiązań zadania konkursowego spełniających wymogi określone w Regulaminie każdy z członków jury 
konkursowego wybierze dwa, najciekawsze jego zdaniem, rozwiązania. 



 2 

5) Następnie każdy z członków jury konkursowego, oceniając każde z wybranych w sposób opisany w pkt 1) powyżej 
rozwiązań zadania konkursowego, przyzna określoną liczbę punktów (od 1 do 10). 

6) Końcowa ocena będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez każdego z członków jury. 

Narody w Konkursie, według kolejności określonej w pkt IV.1 Regulaminu, otrzymają trzej Uczestnicy, którzy otrzymają 
kolejno największą liczbę punktów w porządku malejącym, przy czym w razie równej liczby punktów o przyznaniu Nagrody 
zadecyduje przewodniczący jury konkursowego. 

Kryteria oceny stosowane przez jury są subiektywne i nie są weryfikowalne. 

4. Z przebiegu obrad jury zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków jury, w którym wskazani 
zostaną trzej zwycięzcy Konkursu. 

5. Decyzje jury konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, z zastrzeżeniem uprawnień Uczestników 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 5 września 2022 r. na profilu Organizatora w portalu 
społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://panelariadna.pl. 

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Organizator będzie zbierał i przetwarzał wyłącznie dane osobowe Uczestników wybranych przez jury konkursowe w sposób 
opisany w pkt V.2.1) Regulaminu. W odniesieniu do tych osób Organizator na potrzeby Konkursu będzie zbierał i przetwarzał 
wyłącznie tzw. nick, pod którym Uczestnik prowadzi konto (profil) w portalu społecznościowym Facebook. 

2. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym 
w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w/wym przepisami. 

3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przekazania 
im Nagród. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w 
bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z 
wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające 
upoważnienia nadane przez administratora. 

5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. 

7. Organizator może przekazać dane osobowe Uczestników: 

1) swoim pracownikom, współpracownikom i członkom jury konkursowego oraz podmiotom obsługującym systemy 
teleinformatyczne należące do Organizatora lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne – wyłącznie w celu 
wyłonienia zwycięzców Konkursu; 

2) podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa, np. prawa podatkowego; 

3) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – wyłącznie w zakresie i celu służącym do przekazania 
Nagród zwycięzcom Konkursu. 

7. Dane Uczestników w żadnym wypadku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Każdy z Uczestników może złożyć do Organizatora wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

1) sprostowanie (poprawienie) danych lub usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach 
internetowych należących do Organizatora; 

2) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); 

3) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 

4) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego uczestnika. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adres poczty 
elektronicznej: ariadna@panelariadna.pl. 

9. Każdy z Uczestników może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych przez Organizatora. 
Po przyjęciu wniosku w tym zakresie Organizator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych. 
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10. Każdy Uczestnik, który uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, może 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po wysłaniu Nagród laureatom Konkursu. 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Prawa do wszystkich materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, aplikacji, baz danych, materiałów dźwiękowych oraz 
wideo oraz innych twórczych elementów związanych z lub wykorzystywanych w związku organizacją Konkursu podlegają 
ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1233, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 386, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 324, z późn. zm.). Żaden z elementów, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, nie może być powielany i rozpowszechniany w inny sposób niż określony Regulaminem. Wszelkie 
nazwy handlowe używane przez Organizatora w związku z Konkursem, stanowią chronione prawem znaki towarowe i 
jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora. 

2. Uczestnik, umieszczając rozwiązanie zadania konkursowego w swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, 
oświadcza, że jest wyłącznym jego autorem i przekazanie rozwiązania zadania konkursowego nie narusza praw osób trzecich. 

3. Z chwilą umieszczenia rozwiązania zadania konkursowego w swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, Uczestnik 
udziela Organizatorowi zgody na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania – wyłącznie na potrzeby wyłonienia 
zwycięzców Konkursu, z zastrzeżeniem, że Organizator obowiązany jest umieszczać każdorazowo imię i nazwisko Uczestnika. 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA. 

1. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść i formę rozwiązania zadania konkursowego i tym zakresie zwalnia Organizatora z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania zadania 
konkursowego. 

2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych będzie oznaczało jego 
wykluczenie z udziału w Konkursie. 

IX. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w 
formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną na adres: ariadna@panelariadna.pl, niezależnie od formy z dopiskiem: reklamacja – 
konkurs „Wakacje z Ariadną”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu. W treści reklamacji 
należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe 
umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. 

3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do 
korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny. 

4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia 
przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(na zasadach ogólnych). 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Konkursie, o ile takie będą należne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.), pokryje 
Organizator, a przekazanie Nagród następować będzie każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa 
podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wolna od podatku jest 
wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (w 
tym również przez Internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród 
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie 
przekracza kwoty 2.000 zł. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia organizacji Konkursu oraz zakończenia Konkursu przed ogłoszeniem 
wyników – z ważnych przyczyn, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami niezależnymi od woli Organizatora. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2) powyżej, Organizator opublikuje informację ze stosownym 
wyprzedzeniem. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa. 

 
Regulamin został opracowany przez Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. 
 
Warszawa, dnia 20 czerwca 2022 roku 


