
Regulamin „Superbohaterka 2021” 
 

§ 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 

„Superbohaterka 2021”. 

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”. Organizator jest 

także Fundatorem nagród w postaci voucherów na zakupu w salonach EMPIK oraz książek 

wydawnictwa Agora. 

3. Fundatorami nagród w konkursie są, poza Organizatorem: 

a) YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, NIP: 778-01-71-607, REGON: 

630182051 

b) Sesderma Sp. z o.o. ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa, NIP: 521-381-29-19  

c) Wacoal Emea Limited Sp. z o.o., oddział w Polscce, ul. Chemików 1B 32-600 Oświęcim, 

NIP 1060003161 REGON 122493755 KRS 0000408450 

d) O bag Polska, Radzanów 54 A, 26-807 Radzanów, (KRS: 0000705868, NIP: 1132957534, 

REGON: 368937977) 

e) FABIOLA Izabela Grzeszczak, Młodojewo 61 62-400 Słupca, NIP 667-177-24-25, REGON 

369113712 

f) Garett Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dawniej PP Spółka Cywilna Paweł Knez, Piotr 

Wilczyński z siedzibą w Kielcach), ul. Targowa 18/1413, 25-520 Kielce, NIP: 9591956774 

  

łącznie zwani „Fundatorami”. 

 

4. Plebiscyt i konkurs zostaną przeprowadzone na stronach prowadzonego przez Organizatora 

serwisu www.wysokieobcasy.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 19 lutego 2022 

roku (od godz. 10:00) do 14 marca 2022 (do godz. 23:59). Podane godziny są godzinami wg 

czasu polskiego. 

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

pozbawione zdolności do czynności prawnych, mające zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani żadnego 

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

zstępnych ani rodzeństwa pracowników Organizatora ani żadnego z Fundatorów. 

 

§ 2. Plebiscyt – kandydatury i głosowanie 

 

1. W dniach 19 lutego 2022 roku (od godz. 10:00) do 14 marca 2022 (do godz. 23:59) uczestnicy 

plebiscytu głosują na jedną spośród dwunastu kobiet opisanych na łamach magazynu 

„Wysokie Obcasy” w 2021 roku i wskazanych w Serwisie (w Serwisie są dostępne również 

wszystkie opisy nominowanych). Podane godziny są godzinami czasu polskiego. 



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

w Serwisie. Każdy uczestnik może oddać 1 głos.  

3. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na stronach Serwisu, w terminie do: 30 kwietnia 2022 r.  

 

§ 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 uzasadnienie swojego wyboru w plebiscycie (max 1000 znaków 

ze spacjami). Osoba, chcąca wziąć udział w konkursie, zamieszcza uzasadnienie w 

przeznaczonej na ten cel części formularza plebiscytu, dostępnego w Serwisie (uwaga: aby 

wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wszystkie pola tej części formularza).  

3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie uzasadnienia swojego autorstwa, Uzasadnienie nie 

może naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów praw ani prawnie chronionych dóbr 

osób/podmiotów trzecich.  Uzasadnienia nie spełniające wymogów określonych powyżej nie 

zostaną dopuszczone do Konkursu. 

4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. 

5. Organizator przewiduje możliwość opublikowania w Serwisie nadesłanego wykonania 

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

z ogłoszeniem wyników konkursu. Przed publikacją Organizator zwróci się do laureata 

Konkursu.  

 

§ 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 uzasadnień – pod względem merytorycznym 

lub językowym – wg swojego uznania. 

2. Komisja wyłoni 9 zwycięzców konkursu: jednego pierwszego stopnia, dwóch drugiego, 

dwóch trzeciego, dwóch czwartego oraz dwóch piątego stopnia. Nagrody: 

a) Zwycięzca pierwszego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

– bransoletka pozłacana marki YES z kolkecji Pavoni, wartość tej części nagrody: 

219 zł 

– voucher o wartości 250 zł na zakup bielizny marki Elomi, wartość tej części 

nagrody: 250 zł 

– zestaw kosmetyków marki Sesderma z linii Mesoses (krem oraz serum), wartość 

tej części nagrody: 368,51 zł 

– torebka O bag body Standard w zestawie: body, organizer oraz uchwyty, wartość 

tej części nagrody wynosi: 457 zł 

– torebka skórzana  FABIOLA Freya, wartość tej części nagrody wynosi 270 zł 

– szczoteczka soniczna do twarzy Garett Beauty Clean, wartość tej części nagrody 

wynosi 119 zł 

– zestaw książek Wydawnictwa Agora: Natalia de Barbaro, Czuła przewodniczka. 

Kobieca droga do siebie; Oksana Zabużko, Badania terenowe nad ukraińskim 



seksem; Bruce D. Perry i Oprah Winfrey, Co ci się przydarzyło?; Sharon Stone, 

Pięknie jest żyć dwa razy, wartość tej części nagrody: 179,96 zł 

b) Każdy z dwóch zwycięzców drugiego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

– bransoletka pozłacana marki YES z kolekcji Pavoni, wartość tej części nagrody: 

219 zł 

– zestaw kosmetyków marki Sesderma z linii Mesoses (krem oraz serum), wartość 

tej części nagrody: 368,51 zł 

– torebka O bag body Standard w zestawie: body, organizer oraz uchwyty, wartość 

tej części nagrody wynosi: 457 zł 

– zestaw książek Wydawnictwa Agora: Natalia de Barbaro, Czuła przewodniczka. 

Kobieca droga do siebie; Oksana Zabużko, Badania terenowe nad ukraińskim 

seksem; Bruce D. Perry i Oprah Winfrey, Co ci się przydarzyło?; Sharon Stone, 

Pięknie jest żyć dwa razy, wartość tej części nagrody: 179,96 zł 

c) Każdy z dwóch zwycięzców trzeciego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

– voucher o wartości 250 zł na zakup bielizny marki Elomi, wartość tej części 

nagrody: 250 zł 

– zestaw kosmetyków marki Sesderma z linii Mesoses (krem oraz serum), wartość 

tej części nagrody: 368,51 zł 

– torebka O bag body Standard w zestawie: body, organizer oraz uchwyty, wartość 

tej części nagrody wynosi: 457 zł 

– szczoteczka soniczna do twarzy Garett Beauty Clean, wartość tej części nagrody 

wynosi 119 zł 

d) Każdy z dwóch zwycięzców czwartego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

– bransoletka pozłacana marki YES z kolekcji Pavoni, wartość tej części nagrody: 

219 zł 

– voucher o wartości 250 zł na zakup bielizny marki Elomi, wartość tej części 

nagrody: 250 zł 

– torebka skórzana  FABIOLA Freya, wartość tej części nagrody wynosi 270 zł 

e) Każdy z dwóch zwycięzców piątego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

– torebka skórzana  FABIOLA Freya, wartość tej części nagrody wynosi 270 zł 

– szczoteczka soniczna do twarzy Garett Beauty Clean, wartość tej części nagrody 

wynosi 119 zł 

– zestaw książek Wydawnictwa Agora: Natalia de Barbaro, Czuła przewodniczka. 

Kobieca droga do siebie; Oksana Zabużko, Badania terenowe nad ukraińskim 

seksem; Bruce D. Perry i Oprah Winfrey, Co ci się przydarzyło?; Sharon Stone, 

Pięknie jest żyć dwa razy, wartość tej części nagrody: 179,96 zł 

 

3. Nagrody będą wolne od wad. 

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

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

5. 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 czerwca 2021 roku. 

  

 



§ 5. Dane osobowe 

 

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Plebiscytu i 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 plebiscytu  

(w tym weryfikacji liczby oddanych głosów przez jednego uczestnika) i konkursu, w tym wyłonienia 

zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe wszystkich 

zwycięzców 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 zwycięzców, 

którzy otrzymają nagrodę/y, których fundatorem jest Agora S.A. będą także przetwarzane w celu 

wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(księgowe, podatkowe), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

III 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. 

 

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

ograniczenia przetwarzania. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych 

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

 

V Dane osobowe wszystkich uczestników plebiscytu będą przetwarzane do czasu zakończenia 

plebiscytu. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu 

reklamacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Okres przetwarzania tych danych może być 

przedłużony, w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń - do czasu załatwienia sprawy związanej  

ze zgłoszonymi roszczeniami.  

 

VI Dane osobowe zwycięzców (z zastrzeżeniem punktu VI A poniżej) będą przetwarzane do czasu 

upływu okresu reklamacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 2. Okres przetwarzania tych danych 

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

związanej ze zgłoszonymi roszczeniami.  

 

VI A Dane osobowe zwycięzców, którym została przyznana nagroda ufundowana przez Agorę S.A. 

(Administratora) będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zobowiązań ciążących na 

Administratorze wynikających z przepisów prawa – przy czym po upływie okresu reklamacyjnego, o 

którym mowa w pkt VI dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu wypełnienia tych 

obowiązków. 

 



VII  Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie wiadomości email jest potrzebne 

do udziału w Konkursie.  

 

VIII Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz 

Organizatora usługę doręczenia przesyłek - wyłącznie w celu doręczenia nagrody oraz podmiotom 

świadczącym na rzecz organizatora usługi informatyczne - wyłącznie w celu realizacji tych usług. 

 

*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. 

 

 

§ 6. Reklamacje 

 

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

2022 r., z , pocztą elektroniczną na adres e-mail superbohaterka@agora.pl lub pocztą 

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

(00-732) z dopiskiem „Superbohaterka 2021”.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji nagród należy należy zgłaszać w terminie  

do 31 grudnia  2022 r., pocztą elektroniczną na adres e-mail superbohaterka@agora.pl lub 

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

(00-732) z dopiskiem „Superbohaterka 2022” 

3. 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. 

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń po 

przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym 

postępowaniu. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu. 


