
REGULAMIN  

KONKURSU POD NAZWĄ „Rok, który zmienił Twoje życie” 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 

(00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał 

zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości. NIP 526-030-56-44 - wydawca 

Magazynu Wysokie Obcasy Extra. 

 

2. Fundatorami nagród w konkursie są: 

 

 

a) CAUDALIE POLAND  Sp z o. o.; r NIP 7010212902; KRS 0000344141,  siedziba: 

Ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa 

 

b)  ALKEMIE GROUP Sp. z o. o. , KRS 0000536455, NIP 8943058572; ul. Okopowa 

18, 58-500 Jelenia Góra, 

 

c)  Hashtag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-745), ul. Jasnodworska 8A, NIP: 

9512308711, KRS 0000353809 

 

d)  Hanna Zasada Creative Products z siedzibą w Krakowie, ul. Łukasiewicza 3 (31-429); 

NIP: 5471771314; 

 

e) STAG AGATA Strzelecka - Jancika, ul. Ksawerów 30/48, 02-656 Warszawa; NIP 

123-112-82-84,  

 

f) Wishbone s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 76/17 (03-448), NIP 113 292 26 

07;  

 

g) Trojanów Sp. z o.o. z siedziba Pruszków (adres: ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków), 

NIP: 826-212-67-17, KRS: 0000313494; 

 

h) OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie /08-400/, ul. Stacyjna 8b, KRS 0000604045, 

NIP 826-000-07-80; 

 

i) Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców KRS, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał 

zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 (dalej 

Agora), reprezentowaną przez Jerzego Wójcika 

 

j) SIROWA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-931 Warszawa, ul. 

Poselska 11, KRS 0000119845; NIP 951-18-83-293 

 

 

 

 

 



 

3. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby pełnoletnie. Uczestnikiem konkursu nie 

mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora ani żadnego z 

Fundatorów ani ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia 

pokrewieństwa/powinowactwa. 

 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od dnia 23.04.2020 r. do dnia 30 

czerwca 2020 r. przesłać na adres e -mail wysokieobcasyextra@wyborcza.pl lub na 

adres Organizatora: Agora S.A., ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa;  swoją pracę, w 

której Uczestnik opisze rok, który zmienił jego/jej życie. Praca powinna mieć nie 

więcej, niż 10.000 znaków (ze spacjami/bez spacji). W przypadku prac przesyłanych 

pocztą tradycyjną o zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. W temacie 

mejla oraz na kopercie prosimy zamieścić wzmiankę: Konkurs WOE. Osoby, które 

nadeślą pracę pocztą tradycyjną proszone są o podanie danych kontaktowych. 

 

 

5. Każdy uczestnik może przesyłać wyłącznie prace swojego autorstwa. W nadesłanych 

pracach nie można zamieszczać treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, 

naruszających dobra osobiste lub dobre obyczaje. Takie prace zostaną wykluczone z 

konkursu. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę - w razie przesłania 

większej liczby prac do konkursu zostanie zakwalifikowana tylko jedna - oceniona 

najwyżej przez komisję konkursową. 

 

 

6. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

Komisja, w terminie do 30 sierpnia 2020 r. wybierze trzech laureatów (pierwsze, 

drugie i trzecie miejsce) oraz dwadzieścia jeden uczestników wyróżnionych - autorów 

prac, które komicja uzna za najlepsze. 

 

Nagrody: 

 

1) za Pierwsze Miejsce - 2-osobowy voucher na pobyt w ośrodku Talaria 

Resort i Spa (adres: Trojanów 158, 08-455 Trojanów) , obejmujący 2 noclegi i 

zabieg na ciało dla każdej osoby, zegarek marki: Cluse, kolacja i dzień 

spędzony z redakcją Wysokich Obcasów oraz nagroda pieniężna w 

wysokości: 267 zł, nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto 

właściwego urzędu skarbowego, jako zaliczka na podarek dochodowy.; 

 

 

2) za Miejsce Drugie torba i portfel marki Ochnik oraz zestaw złotej biżuterii 

marki WISHBONE 

 

3) za trzecie Miejsce Wazon serce Seletti Love in Bloom 

Czerwonamaszyna.pl oraz zestaw srebrnej biżuterii marki Wishbone. 

 

 

4) każdemu z uczestników wyróżnionych komisja konkursowa przyzna jeden 

z poniższych upominków (o rodzaju przyznanej nagrody decyduje 

komisja) - 

 



a) perfumy Jennifer Lopez Promise 30 ml; 

 

b) wazon serce Seletti Love in Bloom Czerwonamaszyna.pl; 

 

c)  walizka Ochnika z kolekcji Paprocki&Brzozowski; 

 

d)  zestaw kosmetyków Caudelle; 

 

e)  zestaw kosmetyków Alkemie; 

 

f)  perłowy choker z zawieszką marki STAG JEWELS; 

 

g)  naszyjnik z zawieszką w kształcie półksiężyca marki STAG JEWELS; 

 

h)  kolczyki z naturalnych pereł barokowych marki STAG Jewels; 

 

i) zestaw gadżetów Wysokich Obcasów. 

 

 

7. Laureaci oraz uczestnicy wyróżnieni zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie 

zgodnie na adres e-mail, z którego nadesłana została praca, zaś w przypadku prac 

nadesłanych pocztą tradycyjną - zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi. 

Nagrodzony uczestnik zostanie poproszony o wskazanie adresu, zgodnie z którym 

należy przesłać nagrodę. Nagrody zostaną wysłane zgodnie z podanymi danymi 

adresowymi. Prawo do nagrody przepada jeżeli Uczestnik nie wskaże danych 

adresowych 

 

8. Agora przewiduje możliwość opublikowania nagrodzonych prac - po uprzednim 

uzyskaniu zgody nagrodzonego uczestnika. 

 

 

9. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy składać na adres e-mail: 

wysokieobcasyextra@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Organizatora (Agora S.A. ul. 

Czerska 8/10; 00-732) w terminie do 30 lipca 2020 r. odpowiedź na reklamację 

zostanie przesłana w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

 

10. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać na adres e-mail: 

wysokieobcasyextra@wyborcza.pl  lub pisemnie na adres Organizatora (Agora S.A. 

ul. Czerska 8/10; 00-732) w terminie do 15 września 2020 r. odpowiedź na reklamację 

zostanie przesłana w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

 

11. Postępowanie reklamacyjne ani zaniechanie złożenia reklamacji nie wyłącza prawa do 

dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 

 

DANE OSOBOWE 

 

 



I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników  Konkursu  jest 

Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).  

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym 

inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl. 

 

II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

konkursu, w tym wyłonienia laureatów i uczestników wyróżnionych oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe laureatów i uczestników 

wyróżnionych będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony 

interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego 

Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona 

przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe laureatów i uczestników 

wyróżnionych będą także przetwarzane w celach w tym w celach podatkowych i 

księgowych  - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

 

III Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu 

marketingu bezpośredniego.  

 

IV Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych  

w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przez roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

 

V Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia 

swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo. 

 

VI Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu 

reklamacyjnego, o którym mowa w  ust. 9 Regulaminu Okres przetwarzania tych 

danych może być przedłużony, w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń - do czasu 

załatwienia sprawy związanej ze zgłoszonymi roszczeniami.  

 

VII Dane osobowe laureatów i uczestników wyróżnionych  będą przetwarzane: 

 

-  w celach związanych z realizacją nagród do czasu upływu okresu reklamacyjnego, o 

którym mowa w § ust. 11. Okres przetwarzania tych danych może być przedłużony, w 

razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń - do czasu załatwienia sprawy związanej ze 

zgłoszonymi roszczeniami; 

 

- w celach podatkowych i księgowych - do czasu wygaśnięcia ciążących na 

Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

VIII  Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie wiadomości email lub 

danych kontaktowych jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie 

z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do przekazania nagrody. 

 



IX Dane osobowe wszystkich uczestników mogą być przekazane podmiotom 

świadczącym na rzecz organizatora usługi informatyczne - wyłącznie w celu realizacji 

tych usług. Dane osobowe laureatów i uczestników wyróżnionych mogą być 

przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia 

przesyłek - wyłącznie w celu doręczenia nagrody.  

 

*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/4/WE. 

 


