REGULAMIN KONKURSU
NEW KIDS X Baby by Ann
1. ORGANIZATOR KONKURSU. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu new kids x Baby by Ann zwanego dalej Konkursem, jest:
Baby by Ann Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S. K. z siedzibą przy ul.
Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000719035, NIP: 7010802897, REGON: 369507919 (dalej:
Baby by Ann lub Organizator).
1.2. Sponsorem nagród w Konkursie jest: newkids.pl (zwany dalej Partnerem).
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie Organizatora na Instagramie Organizatora
https://www.instagram.com/babybyann/ oraz na serwisie https://www.babybyann.com/.
1.5. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub
Instagram. Właściciele wskazanych wyżej serwisów nie ponoszą odpowiedzialności za
prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy
kierować wyłącznie do Organizatora.
1.7. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Instagram.
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w niniejszym
Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia
06.05.2021 r. do godziny 23:59:59 wykonają zadanie konkursowe, o którym mowa w
punkcie 4.1. (dalej zwane Zadaniem Konkursowym).
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Partnera oraz najbliżsi członkowie
rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu, w tym członkowie Komisji Konkursu wyłaniającego zwycięzców.

2.3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie
Materiałów Konkursowych, których autorzy:
2.4.1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
2.4.2 działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram lub Facebook;
2.4.3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook;
2.4.5. naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook.
2.4.6. zawarli w Materiałach Konkursowych treści niezgodne z tematyką Konkursu,
naruszające prawo, dobre obyczaje lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób
trzecich.
3. CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 29.04.2021 r. i trwać będzie do 06.05.2021 r.
3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 09.05.2021 r.
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: odpowiedzieć na pytanie:
Jak wyobrażasz sobie naszą idealną planetę? Zainspirujmy siebie nawzajem. Stwórzmy
razem jeszcze lepszy świat dla naszych dzieci.

oraz dodać odpowiedni hashtag - #babybyannxnewkids #newkids.pl (dalej Materiał
Konkursowy)
4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu.
4.4. Uczestnik zamieszczając Materiał Konkursowy wyraża jednocześnie zgodę na:
4.4.1. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do
organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki
nagród i kontaktu z uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,
4.4.2. dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody,
opracowań Materiału Konkursowego w zakresie niezbędnym z punktu widzenia
technicznego do umieszczenia Materiału Konkursowego na profilach społecznościowych
Organizatora i Partnera (w serwisie Facebook lub Instagram) a także na stronie Organizatora
https://www.babybyann.com/, (zwanej dalej Serwisem), z zastrzeżeniem, że nie zostanie
zmieniony charakter Materiału Konkursowego oraz na ich rozpowszechnianie z odpowiednią
notą autorską.
4.5 Przesyłając Materiał Konkursowy i akceptując Regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu
oświadcza, że:

4.5.1. posiada pełnię praw autorskich do Materiału Konkursowego,
4.5.2. Materiał Konkursowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w
szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,
4.5.3. wyraża zgodę na rozpowszechnianie i modyfikację Materiału Konkursowego, na
profilach społecznościowych Organizatora i Partnera (w serwisie Facebook lub Instagram)
oraz w Serwisie Organizatora,
4.5.4. nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w
związku z rozpowszechnianiem i modyfikacją Materiału Konkursowego, na profilach
społecznościowych Organizatora i Partnera (w serwisie Facebook lub Instagram),
4.5.5. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału
Konkursowego przez Organizatora i Partnera na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału
Konkursowego, wprowadzania Materiału Konkursowego do pamięci komputera,
b) wprowadzania Materiału Konkursowego do własnych baz danych, bądź w postaci
oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
c) w zakresie rozpowszechniania Materiału Konkursowego w sposób inny niż określony
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za
pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz
w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub
satelitarnego,
d) tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.
4.6. Organizator oświadcza, że w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub
uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw
autorskich poprzez publikację Materiału Konkursowego, Organizator zastrzega sobie prawo
do bezzwłocznego usunięcia Materiału Konkursowego oraz dyskwalifikacji uczestnika.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY
5.1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3
(słownie: trzy) osobową Komisję (dalej zwaną Komisją Konkursu). Do zadań Komisji
Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie
decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie uczestników, którym przyznane
zostaną nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji Konkursu są ostateczne, co nie
pozbawia uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5.2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez
uczestników Materiałów Konkursowych i wyłoni uczestników, którzy najlepiej wykonają
Zadanie Konkursowe pod kątem jego atrakcyjności, oryginalności i kreatywności. W ten
sposób zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców .

5.3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące 3 nagrody, w skład każdej wejdą:
trzy zestawy bielizny do wyboru z koloru i rozmiaru (zestaw 1. Podkoszulka Ziemia + majtki
dziewczęce Wenus; 2. Podkoszulka Ziemia + majtki chłopięce Mars; 3. Stanik Luna + majtki
dziewczęce Wenus).
5.4. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy ze Zwycięzców Konkursu
jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w
wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku
od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest
opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody
pieniężnej - po potrąceniu przez Organizatora - 10% wartości nagrody, zaś w przypadku
nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez Zwycięzcę 10% wartości nagrody Organizatorowi
(jako płatnikowi podatku). Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie
przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w zdaniu poprzednim – o ile
jest wymagany.
5.5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu nagrody poprzez
zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy ich profili w profilu Organizatora w
serwisie Instagram, na Fanpage’ u oraz w Serwisie pod adresem
https://www.babybyann.com/. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie
przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.
5.6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w
ciągu 14 dni od dnia Ogłoszenia przez Organizatora listy Zwycięzców zgodnie z
postanowieniami ust. 5.5. powyżej, danych niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w
szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz adresu
korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5.7. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych
powyżej danych niezbędnych do przekazania nagrody, Komisja Konkursu wybierze
kolejnego Zwycięzcę otrzymującego daną nagrodę.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie uczestnikowi nagrody, jeśli
brak możliwości przekazania nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez uczestnika
danych wymaganych do doręczenia nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub
niezgodnych z Regulaminem.
5.9. Każda nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę
w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej nagrodzie wszelkich danych
umożliwiających wysyłkę nagrody.
5.10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

5.11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.
5.12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5.13. W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
5.14. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora.
6. DANE OSOBOWE
6.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem 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) oraz
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia
2016/679.
6.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane
osobowe, a konkretnie: imię, nazwa profilu na Instagramie i/lub Facebooku, e mail, telefon,
Materiał Konkursowy, jest Baby by Ann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. z
siedzibą przy ul. Naruszewicza 12, 02-627 Warszawa, e-mail: office@babybyann.com
6.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i przyznania nagród, wydania i odbioru nagród, rozliczenia
należności publicznoprawnych, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.
6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w
Konkursie i wydania nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych,
adresowych.
6.5. Więcej informacji znajdują się pod adresem
https://sklep.babybyann.com/strona/polityka-prywatnosci.
7. REKLAMACJE
7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą
przedstawiciele Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej
nadania.
7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Reklamacyjną.
7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie
wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2021 r.
8.2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie https://www.babybyann.com/
oraz w siedzibie Organizatora.
8.3. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie
koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
8.4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie. 8.6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4,
poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage i Instagramie oraz na
stronie https://www.babybyann.com/.
8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego oraz
inne właściwe przepisy.
Organizator

