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REGULAMIN GŁOSOWANIA  W KONKURSIE 
„PODWÓRKO NIVEA 2021” 

   
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. [ZASADY OGÓLNE ] 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

1.1 Regulamin: niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Głosowania”) zawiera zasady 
głosowania w Konkursie. Niniejszy Regulamin wydany został na podstawie sekcja 5 ust. 13 oraz 
sekcja 7 ust. 19 Regulaminu Konkursu. Wszystkie pojęcia używane w niniejszym Regulaminie, 
a w nim niezdefiniowane zostały zdefiniowane w Regulaminie Konkursu. 

1.2 Organizator Konkursu: organizatorem konkursu jest XS events Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Morszyńskiej 55, 02-925, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000397061; o numerze NIP 521-361-75-
43, REGON 145755370 (dalej „Organizator”), na zlecenie spółki NIVEA Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu (61-021) przy ulicy Gnieźnieńskiej 32, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000293724; o numerze NIP 7770002866, 
REGON 630007112, kapitał zakładowy 4 653 537,00 zł. 

1.3 Organizator Głosowania: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., 
z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 61-626, przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897 (zwana dalej 
„Organizatorem Głosowania”). 

1.4 Podmiot Zlecający: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i 
Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, 
REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.  

1.5 Głosowanie: celem Głosowania jest wybór przez Uczestników Głosowania łącznie 15 lokalizacji, 
tj. po 5 z każdego koszyka zgłoszonych na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu 
„Podwórko NIVEA 2021” (dalej: „Regulamin Konkursu”), w których powstaną place zabaw 
(„Podwórka NIVEA”). Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym 
regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem Głosowania”) i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

1.6 Strona Internetowa: Głosowanie prowadzone jest na terenie całej Polski za pośrednictwem 
Internetu na stronie internetowej www.podworko.NIVEA.pl.   

1.7 Lokalizacje: Wykaz lokalizacji, na które będzie można głosować w ramach niniejszego 
Regulaminu Głosowania, zostanie umieszczony na stronie internetowej 
www.podworko.NIVEA.pl.  

1.8 Uczestnik Głosowania: osoba spełniająca określone Regulaminem warunki, w tym w 
szczególności o których mowa w pkt. 5 poniżej;  

1.9 Okres Głosowania: okres od dnia 24.05.2021 roku do dnia 15.07.2021 roku, z zastrzeżeniem 
pkt 2.2. poniżej, w którym odbędzie się Głosowanie. 

1.10 Captcha: jeden ze sposobów zabezpieczenia Głosowania stosowany przez Organizatora 
Głosowania, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez 
człowieka.  

1.11 Publiczne IP: zewnętrzny identyfikator urządzenia lub wielu urządzeń podłączonych w ramach 
jednej sieci komputerowej, umożliwiający zewnętrzną komunikacje między urządzaniami w 
innych sieciach, z którego dziennie może zostać oddanych 1000 głosów z zastrzeżeniem, że 
jeden Uczestnik Głosowania może oddać jeden głos na wybraną przez siebie lokalizację, które 
traktowane będzie jako Publiczne IP.  
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1.12 Konkurs: konkurs, którego zasady zostały określone w Regulaminie Konkursu “Podwórko 
NIVEA 2021”, który został zamieszczony na stronie internetowej www.podworko.nivea.pl” 
 

2. [CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA] 
2.1 Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej www.podworko.NIVEA.pl. 
2.2 Głosowanie rozpoczyna się z dniem 24 maja 2021 roku o godz. 14:00 i kończy się z dniem 15 

lipca 2021 roku o godzinie 14.59.59. 
 

3. [NADZÓR NAD GŁOSOWANIEM] 
3.1. Organem nadzorującym Głosowanie jest Komisja, w której skład wchodzą trzy osoby 

wyznaczone przez Podmiot Zlecający oraz Organizatora Głosowania.  

 
4. [ZASADY GŁOSOWANIA] 

4.1. Uczestnik Głosowania może oddawać maksymalnie 1 głos dziennie na lokalizacje, które według 
niego najbardziej potrzebują placów zabaw (Podwórek NIVEA). 

4.2. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony 
Internetowej, po zalogowaniu lub rejestracji. Polegać ono będzie na kliknięciu przycisku 
„GŁOSUJ”. Oddanie każdego głosu będzie dodatkowo wymagać weryfikacji głosu poprzez 
mechanizm Captcha, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.10 Regulaminu, ponadto każdy oddany 
Głos może zostać zweryfikowany na zasadach określonych poniżej pod względem oddania go 
zgodnie z Regulaminem. 

4.3. Każdy Uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną 
przez siebie lokalizację. W kolejnym dniu ten sam Uczestnik Głosowania może oddać następny 
głos na tę samą lub inną wybraną przez siebie lokalizację. 

4.4. Z jednego numeru IP może zostać oddanych maksymalnie 1000 głosów dziennie (gdy jest to IP 
Publiczne) bądź 5 głosów dziennie (gdy nie jest to Publiczne IP), z tym, że jeden Uczestnik 
Głosowania może oddać tylko jeden głos dziennie na wybraną przez siebie lokalizację.  

4.5. Kwalifikacja danego adresu IP jako IP publicznego następuje poprzez zgłoszenia przez podmiot 
zarządzający placówką, w której znajdują się urządzenia do których przypisane jest IP publiczne 
poprzez wysłanie adres e-mail kontakt@podworkonivea.pl lub pocztą na adres Organizatora 
Głosowania formularza o treści wskazanej w Załączniku numer 2 (dalej jako „Formularz”) do 
Regulaminu. Powyższy formularz winien być podpisany oraz opatrzony pieczęcią. Możliwość 
zgłoszenia danego IP jako Publicznego IP ma jedynie podmiot zarządzający daną placówką, jej 
dyrektor bądź właściciel urządzenia, do którego przypisany jest adres IP. Adres IP zostanie 
uznany za IP publiczne od dnia następującego po dniu akceptacji Formularza przez Organizatora 
Głosowania. Organizator Głosowania ma 2 dni robocze na akceptację Formularza, o decyzji 
akceptacji lub odrzucenia Formularza Organizator Głosowania poinformuje administratora 
placówki mailowo. 

4.6. W przypadku powstania wątpliwości dotyczących funkcjonowania urządzenia, do którego 
przypisane zostanie IP Publiczne Organizator Głosowania lub jego pełnomocnik będzie 
uprawniony do weryfikacji zgłoszonych informacji oraz Uczestników Głosowania oddających z 
niego Głos. Organizator Głosowania uprawniony będzie do przeprowadzenia osobistej 
weryfikacji na miejscu gdzie znajduje się urządzenie, do którego przypisane zostanie IP 
Publiczne. 

4.7. W głosowaniu nie zostaną uwzględnione głosy oddane z adresów utworzonych z domen 
tymczasowych, adresów seryjnych, zawierających cyfry, znak „-_” lub znak „+”, adresów które 
mają podobne hasło. 

4.8. Po zakończeniu Głosowania, wyłonionych zostanie 15 lokalizacji, po 5 z każdego koszyka, które 
zdobyły największą liczbę głosów. Lokalizacje wybrane przez głosujących poddane zostaną 
sprawdzeniu przez Organizatora Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu 
(w szczególności pod kątem spełnienia przez lokalizacje warunków wskazanych w Regulaminie 
Konkursu i w powszechnie obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do budowy placów 
zabaw, w tym warunków umożliwiających wybudowanie w lokalizacji placu zabaw). Jeśli gminy, 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe, zespoły 
szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa, ośrodki sportu i rekreacji lub 
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domy kultury, których lokalizacje uzyskały największą liczbę głosów w Głosowaniu spełnią 
wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu, wówczas na terenie przedmiotowych 
lokalizacji Fundator Nagród wybuduje place zabaw (Podwórko 3NIVEA).  

4.9. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jedną lokalizację, o wyborze 
lokalizacji decyduje kolejność ukończenia procesu rejestracji danej lokalizacji w Konkursie. W 
przypadku niespełnienia przez daną lokalizację warunków określonych w Regulaminie 
Konkursu, na jej miejsce wejdzie lokalizacja z kolejną największą ilością głosów. 

4.10. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za 
nieważne i usuwane z wyników głosowania decyzją Organizatora Głosowania. Zabronione jest 
wykorzystanie serwerów pośredniczących proxy, a także innych rozwiązań informatycznych 
powodujących obejście ograniczenia terytorialnego określonego w zdaniu powyżej. Działanie 
niezgodne z powyższymi wytycznymi powodowało będzie uznanie przez Komisję tak oddanych 
Głosów za nieważne i usuwanie ich z wyników Głosowania. 

4.11. W przypadku głosów, które budzić będą wątpliwości Organizatora Głosowania, co do sposobu 
ich oddania bądź wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi 
informatycznych niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu Głosowania, Organizator 
Głosowania zastrzega sobie możliwość anulowania oddanych w ten sposób głosów, w tym bez 
konieczności powiadamiania Uczestników Głosowania. 

4.12. Organizator Głosowania zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego 
wątpliwości weryfikacji na podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji. Weryfikacja taka 
może trwać do 48 godzin po oddaniu głosu. W przypadku, w którym na skutek anulowania głosu 
(grupy głosów) dana lokalizacja nie będzie spełniać już kryteriów kwalifikujących ją do 15 
lokalizacji, tj. 5 lokalizacji z każdego koszyka, na jej miejsce wejdzie kolejna lokalizacja z danego 
koszyka. 

 

5. [UCZESTNICY GŁOSOWANIA] 
5.1. Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku co najmniej 16 lat, posiadająca 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego (w 
zależności od sytuacji prawnej, rodzica lub opiekuna prawnego), mająca miejsce zamieszkania 
w Polsce.  

5.2. Warunkiem udziału w Głosowaniu  osoby niepełnoletniej w wieku co najmniej 16 lat  jest 
przesłanie  skanu lub czytelnego zdjęcia pisemnego oświadczenia o zgodzie przedstawiciela 
ustawowego na udział w Głosowaniu na adres kontakt@podworkonivea.pl – najpóźniej w 
chwili zgłaszania udziału w Głosowaniu,  oryginał zgody powinien być następnie przysłany na 
koszt Uczestnika pocztą lub kurierem na adres Organizatora Głosowania: GoldenSubmarine 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Szelągowska 18, 61-626 
Poznań. Formularz zgody przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej stanowi Załącznik 1 
do Regulaminu. Data złożenia oświadczenia o zgodzie przedstawiciela ustawowego nie może 
być późniejsza niż data zgłoszenia udziału w Głosowaniu. Warunkiem koniecznym jest aby w 
treści zgody, o której mowa powyżej wskazany został przez przedstawiciela ustawowego jego 
adres e-mail. Organizator Głosowania zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności i 
prawdziwości udzielonej zgody, o której mowa powyżej w wybrany przez siebie sposób, w 
szczególności poprzez wysłanie na adres e-mail wskazany w oświadczeniu linku aktywacyjnego 
do konta osoby niepełnoletniej w wieku co najmniej 16 lat. Do czasu przesłania oświadczenie, 
o którym mowa powyżej i dokonania jego weryfikacji założone konto nie jest aktywne i przy 
jego wykorzystaniu nie można oddać Głosu. 

5.3. W przypadku powzięcia przez Organizatora Głosowania informacji, że zgoda, o której mowa w 
ust. 5.2 powyżej został udzielona z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu bądź z 
naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego Organizator Głosowania 
uprawniony będzie do anulowania Głosów oddanych z takiego konta, nawet po upływie czasu 
wskazanego w ust. 4.12 powyżej. 

5.4. W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone powyżej oraz:  
a) Założyły konto na Stronie Internetowej, które uprawnia ich do głosowania oraz do 

korzystania z innych aktywności na stronie w tym uczestnictwa w Klubie Moja NIVEA;  
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b) lub posiadają konto na stronie w Klubie Moja NIVEA i zalogowały się swoimi danymi.  
5.5. W celu założenia konta na Stronie Internetowej wymagane jest podanie płci, imienia, nazwiska, 

adresu e-mail, hasła oraz daty urodzenia. Dodatkowo rejestracja na Stronie Internetowej 
wymaga także weryfikacji poprzez mechanizm Captcha.   

5.6. Założenie konta uprawnia do testowania kosmetyków, zbierania punktów, wygrywania nagród, 
otrzymywania spersonalizowanych treści od Klubu Moja NIVEA, szczegółowe zakresy usług 
opisane są w punkcie 6.5 Regulaminu Klubu Moja NIVEA dostępnego na stronie internetowej: 
https://www.nivea.pl/-/proxy/web/6E16398F-7746-4371-B479-A3E45D100163/-/30/pre-
club/public/assets/regulaminy/2020/aneks-nr-4-do-Regulaminu-Klubu-Moja-
NIVEA.PDF?v=1601472268.  

5.7. Warunkiem założenia konta jest kliknięcie i akceptacja niniejszego Regulaminu Głosowania. 
Zgłoszenie udziału w Głosowaniu oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika 
zgodnie z ust. 5.1 i 5.2 powyżej. Rejestracja konta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych lub przez podmiot 
wskazany przez administratora na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. 

5.8. Po rejestracji konta Uczestnik Głosowania zobowiązany jest do jego aktywacji poprzez kliknięcie 
w link aktywacyjny przysłany pod podany podczas rejestracji adres e-mail. Po aktywacji konta 
Uczestnik może oddać głos.  

5.9. W czasie trwania głosowania Uczestnik Głosowania może posiadać wyłącznie jedno konto 
założone na Stronie Internetowej.  

5.10. Warunkiem zalogowania się po raz pierwszy do Strony Internetowej danymi z konta zgodnie z 
5.4. b) powyżej jest kliknięcie i akceptacja niniejszego Regulaminu Głosowania.  

5.11. Osoby, które prawidłowo zarejestrowały konto na Stronie Internetowej lub zalogowały się 
danymi ze strony www.nivea.pl,  z Klubu Moja NIVEA lub z Klubu NIVEA Baby zwane są w 
niniejszym Regulaminie „Uczestnikami Głosowania”. 

5.12. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji 
z uczestnictwa w Głosowaniu decyzją Komisji. 

5.13. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Głosowania są 
zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W 
przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator Głosowania będzie 
uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Głosowaniu. 

5.14. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:  
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Głosowania, w szczególności 

naruszenia pkt. 10.1 Regulaminu;  
b) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Głosowaniu, o których 

mowa w pkt. 5.1, 5.2. i 5.3. Regulaminu;  
5.15. Poprzez wzięcie udziału w Głosowaniu, Uczestnik Głosowania oświadcza, że wyraża zgodę na 

zasady przebiegu Głosowania opisane w Regulaminie, w tym w szczególności na przetwarzanie 
swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

5.16. W przypadku nielogowania się na konto, o którym mowa w ust. 5.5. powyżej przez czas 3 
miesięcy Organizator Głosowania będzie uprawniony do usunięcia tego konta. 

 

6. [OGŁOSZENIE WYNIKÓW] 
 

6.1. Wyniki głosowania (dane Zwycięskiej Lokalizacji oraz Uczestnika Konkursu, będącego Zwycięzcą 
Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu) zostaną opublikowane na Stronie Internetowej 16 
lipca 2021 roku do godziny 15.00,  

6.2. Po ogłoszeniu wyników Głosowania, Organizator Konkursu na warunkach wskazanych w 
Regulaminie Konkursu, poinformuje o powyższym gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkół, w skład których wchodzi 
publiczna szkoła podstawowa, ośrodki spotu i rekreacji lub domy kultury celem spełnienia 
pozostałych warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, których spełnienie będzie równoznaczne z przyznaniem Nagrody w postaci budowy 
placu zabaw (Podwórka NIVEA). 

https://www.nivea.pl/-/proxy/web/6E16398F-7746-4371-B479-A3E45D100163/-/30/pre-club/public/assets/regulaminy/2020/aneks-nr-4-do-Regulaminu-Klubu-Moja-NIVEA.PDF?v=1601472268
https://www.nivea.pl/-/proxy/web/6E16398F-7746-4371-B479-A3E45D100163/-/30/pre-club/public/assets/regulaminy/2020/aneks-nr-4-do-Regulaminu-Klubu-Moja-NIVEA.PDF?v=1601472268
https://www.nivea.pl/-/proxy/web/6E16398F-7746-4371-B479-A3E45D100163/-/30/pre-club/public/assets/regulaminy/2020/aneks-nr-4-do-Regulaminu-Klubu-Moja-NIVEA.PDF?v=1601472268
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6.3. Aktualna liczba głosów oddanych na daną lokalizację dostępna jest przez cały czas trwania 
głosowania w zakładce Głosuj na stronie internetowej. Dla każdego koszyka lokalizacji 
ogłoszona zostanie odrębna aktualna liczba głosów na dane lokalizacje uwzględnione w danym 
koszyku na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Organizator Głosowania zastrzega 
sobie prawo do aktualizacji wyników głosowania raz dziennie, z opóźnieniem nie dłuższym niż 
48 godzin, w przypadku obciążenia serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa 
www.podworko.nivea.pl uniemożliwiającego jego normalną pracę, bądź poddaniem głosów 
procedurze weryfikacji prawidłowości ich oddania. 

 
7. [DANE OSOBOWE] 
 

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Głosowania przetwarzanych w związku z 
Głosowaniem jest Podmiot Zlecający Konkurs - NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, 
NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane 
kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: 
IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem IDO@beiersdorf.com. 

7.2. W ramach Głosowania przetwarzane będą następujące dane osobowe: 

• Płeć, 

• imię, 

• nazwisko, 

• adres e-mail. 
W sytuacji, gdy Uczestnik Głosowania jest osobą małoletnią przetwarzane będą również dane jego 
przedstawiciela ustawowego w zakresie: 

• imię, 

• nazwisko, 

• adres e-mail, 

• informacja o stosunku do osoby małoletniej: rodzic/opiekun. 
7.3. Uczestnicy Głosowania zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o 

każdej zmianie w zakresie przekazanych danych osobowych.  
7.4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz 
zgodnie ze zgodą Uczestników Głosowania wyrażaną przed przystąpieniem do Głosowania. 

7.5. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi 
w celu:  

• wzięcia przez Uczestnika Głosowania udziału w Głosowaniu (na podstawie wyrażonej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

• rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7.6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Głosowania ma charakter dobrowolny, lecz 
niezbędny do przystąpienia do Głosowania. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem 
ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a 
osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania 
danych osobowych może być brak możliwości udziału w Głosowaniu lub brak możliwości 
rozpatrzenia reklamacji.  

7.7. Uczestnikom Głosowania przysługuje prawo:  

http://www.podworko.nivea.pl/
https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka
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• dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu;  

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

• prawo do przenoszenia danych;  

• Uczestnik Głosowania może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można 
wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres 
GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w 
Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, lub adres e-mail: 
kontakt@podworkonivea.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z 
dalszego udziału w Głosowaniu. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym 
mowa w pkt. 8 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych 
Uczestnika Głosowania w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia 
żądania Uczestnika Głosowania, niezależnie od wycofania zgody. 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.  

7.8. Dane osobowe pozyskane w związku z Głosowaniem będą przetwarzane przez następujące okresy: 

• dane udostępniane przez osoby wnoszącej reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej 
reklamacji; 

• dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania 
tejże zgody przez Uczestnika Głosowania.  

7.9. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Głosowania nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Uczestnik Głosowania nie podlega profilowaniu.  

7.10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. Jako odpowiednie zabezpieczenie 
uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu_en. 

7.11. Dane osobowe Uczestników Głosowania zostaną przekazane Organizatorowi Głosowania (lub 
jego pełnomocnikowi, o którym mowa w pkt 4.6. Regulaminu w celu przeprowadzenia Głosowania 
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, mogą zostać również przekazane innym podmiotom 
przetwarzającym je na zlecenie Podmiotu Zlecającego, to jest podmiotom pomagającym w 
przeprowadzeniu Głosowania, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i 
utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych); 

7.12. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem: 
https://www.nivea.pl/o-nas/polityka-prywatnosci. 

7.13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
administratorem danych osobowych (ADO): +48 61 87 46 100, IDO@beiersdorf.com. 

 

8. [REKLAMACJE] 
8.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Głosowania oraz 14 dni po jego 
zakończeniu tj. 29 lipca 2021 roku. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem: 

• listownie na adres siedziby Organizatora Głosowania: GoldenSubmarine Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, z dopiskiem Głosowanie Podwórka NIVEA 2021 
oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Akcji ma odesłać 
odpowiedź na reklamację, 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@podworkonivea.pl  
8.2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Uczestnika Akcji w treści reklamacji. 
8.3. Uczestnik Głosowania może informować Organizatora Głosowania o wszelkich 

nieprawidłowościach związanych z Głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wysyłając informację na następujący adres e-mail: kontakt@podworkonivea.pl . Informacja o 
nieprawidłowościach nie będzie traktowana jako reklamacja. 

mailto:kontakt@podworkonivea.pl
mailto:kontakt@podworkonivea.pl
mailto:kontakt@podworkonivea.pl
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9. [DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU I OGÓLNYCH ZASAD AKCJI] 
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Głosowania, siedzibie Podmiotu Zlecającego 
Akcję oraz na Stronie Internetowej. 
 

10. [Postanowienia końcowe] 
10.1. Uczestnik Głosowania zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Głosowania w sposób sprzeczny z 

prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg 
Głosowania będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jej zasady oraz 
przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Głosowania zobowiązuje się w szczególności do 
niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy 
innych niż przygotowane przez Organizatora Głosowania narzędzia, nie ingerowania w 
oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie 
dodatkowych korzyści w Głosowaniu.  

10.2. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, których charakter będzie miał sposób 
wielokrotny lub ciągły lub które wykonane będą przy użyciu wzbudzających uzasadnione wątpliwości 
Organizatora: domen internetowych, adresów IP, kont  bądź konkretnych urządzeń, Organizator 
zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości wykorzystania do Głosowania tego: 
urządzenia, domeny, adresu IP lub konta. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania 
głosów oddanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności przy użyciu 
wzbudzających wątpliwość Organizatora urządzeń, domen, adresów IP lub kont, a także w przypadku 
wykorzystania do oddania Głosów narzędzi informatycznych sprzecznych z zapisami niniejszego 
Regulaminu, zasadami fair play. 

10.3. Organizator za głosy oddane w sposób zgodny z Regulaminem uzna:  
10.3.1. Głosy oddane z komputerów przynależących do IP publicznego  – 1000 głosów dziennie, pod 

warunkiem spełnienia warunków określonych Regulaminem . 
10.3.2. Głosy oddane przy użyciu prywatnych urządzeń umożliwiających oddanie głosu w Konkursie w 

ilości maksymalnie 5 głosów dziennie.  
10.4. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania głosów oddanych z urządzeń prywatnych w ilości 

powyżej 5 głosów dziennie, a także prawo żądania dodatkowego – poza zaświadczeniem –
udokumentowania, że dane urządzenie jest udostępnione w miejscu publicznym. 

10.5. Organizator Głosowania jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 
1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.  

10.6. Organizator Głosowania za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Uczestnikom usługę 
opisaną w pkt 4 Regulaminu („Zasady Głosowania”). 

10.7. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi 
dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:  

a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet; 
b) komputera z oprogramowaniem pozwalającym w szczególności na korzystanie z sieci Internet; 
c) dostępu do sieci Internet; 
d) przeglądarka internetowa w wersjach dostępnych najnowszych i stabilnych w momencie 

uruchomienia Strony Internetowej. 
10.8. Organizator Głosowania zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem 

związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie 
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator Głosowania zapewnia działanie 
systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z Usługi, w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy 
wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi, a także 
jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych 
przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o 
nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.  

10.9. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z Usługi objętej Regulaminem jest równoznaczne z 
zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
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10.10. Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o 
niniejszy Regulamin poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Głosowaniu, zgodnie z pkt 
10.13 poniżej.  

10.11. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 8 
Regulaminu. 

10.12. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do 
powiadomienia Organizatora Głosowania o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: 
kontakt@podworkonivea.pl.  

10.13. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Głosowaniu poprzez wysłanie e-maila na adres 
kontakt@podworkonivea.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez 
Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Głosowania Organizator 
zablokuje konto  Uczestnika rezygnującego z udziału w Głosowaniu.  

10.14. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych 
powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Głosowania i podstawowych 
zasad Głosowania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim 
wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i 
ewentualne odstąpienie od udziału w Głosowaniu. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika 
nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Głosowaniu bez 
jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 

10.15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.  
 
 
 
 

mailto:kontakt@podworkonivea.pl
mailto:kontakt@podworkonivea.pl
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Załącznik nr 1  
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Głosowaniu w Konkursie Podwórko NIVEA 
2021 oraz na przetwarzanie danych osobowych 
 
Będąc przedstawicielem ustawowym następującej osoby małoletniej (dalej zwanej "Uczestnikiem"):  
imię i nazwisko osoby małoletniej: ________________________________________  
 oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA  2021 
organizowanym przez GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Poznaniu, 
 oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Głosowaniu, na warunkach wskazanych w regulaminie 
tego Głosowania,  
 oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie przez Uczestnika czynności przewidzianych w regulaminie 
Głosowania, 
 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NIVEA Polska sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika 
w postaci płci, imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, a także moich danych osobowych jako przedstawiciela 
ustawowego Uczestnika, przekazanych przeze mnie w niniejszej zgodzie, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail w 
celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Głosowaniem, a także w celu rozpoznania ewentualnych 
reklamacji, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Jednocześnie wiem, że podanie danych jest 
dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
 
miejsce, data: ________________________________________  
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: ______________________________________  
stosunek do osoby małoletniej: rodzic / opiekun (niepotrzebne skreślić) 
Adres e-mail przedstawiciela ustawowego: ______________________________________ 
 
 
 
________________________________________  
(podpis przedstawiciela ustawowego) 
 
 

Klauzula Informacyjna dla przedstawiciela ustawowego 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez przedstawiciela ustawowego jest Podmiot Zlecający 
Konkurs - NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112 (dalej „Administrator”), o kapitale 
zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 
61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka. 

2. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Podmiotu 
Zlecającego Konkurs (np. Organizatorowi Konkursu, Organizatorowi Głosowania), wyłącznie w związku z 
przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji prawdziwości udzielonej przez przedstawiciela 
ustawowego, zgody na udział Uczestnika Głosowania w Konkursie, na warunkach wskazanych w Regulaminie 
tego Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony 
i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 8 Regulaminu. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nivea.pl%2Fo-nas%2Fmetryczka%3Ffbclid%3DIwAR3iA1OIAtvlO6cbEjkJLKnMeQp_swtFIqylYlqVvkY-mdK9FPWqqDD8WHc&h=AT3gVECqmerCvgz6xMspWWA5wIt0lhbp8YHb3E7o2IUB8L1JLGiruF-IOzZpFcrN2zisMI88EDZa4vbnqX5d56mZn5zBKwG4T9njUEGzyN9EnVzfJAnfmd5oKBZt-lZ7Prc
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5. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 
usługi kurierskie, usługi księgowe oraz usługi informatyczne podmiotom świadczącym usługi prawne oraz mogą 
być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Okres trwania Głosowania, określony w pkt. 1.9. 
Regulaminu, w przypadku złożenia reklamacji także w zakresie i przez okres realizacji postępowania 
reklamacyjnego. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Podmiotu Zlecającego Konkurs dostępu do jego danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO, kierując swe 
wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine, ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań lub osobiście na adres 
GoldenSubmarine, ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań; 

8. Może Pan/Pani w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed 
wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie e-mail na adres kontakt@podworkonivea.pl; 
wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału Uczestnika Konkursu w Konkursie. 

9. Jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w 
prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału przez Uczestnika 
Glosowania w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Załącznik nr 2 
 

Formularz zgłoszenia IP publicznego  
 
Będąc podmiotem zarządzającym placówką _______________________________________ oświadczam, że 
znajdujące się na terenie placówki urządzenie o numerze IP ………………………………………………… jest urządzeniem 
znajdującym się w miejscu publicznym w rozumieniu Regulaminu. 
 
 
miejsce, data: ________________________________________  
imię i nazwisko podmiotu zarządzającego placówką: ______________________________________  
 
 
 
________________________________________  

(podpis zarządzającego placówką oraz pieczątka placówki) 

 


