Regulamin Konkursu “YES girl”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “YES girl” (dalej Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest YES Biżuteria Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu
(60-321 Poznań),przy ul. Świerzawskiej 1, wpisana do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108239, Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 7 269 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod
adresem URL www.instagram.com (dalej “Serwis Instagram).
6. Konkurs odbywa się w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku.
7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada
profil w aplikacji Instagram oraz, publikując materiał konkursowy, wyrazi zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie, za
pośrednictwem YES.pl.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub
świadczące na jego rzecz usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz ich
małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo i powinowaci.
3. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej
zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 roku życia)
uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
§ 3. Zadanie konkursowe
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest obserwowanie profilu @bizuteriayes oraz
@shamelesslife oraz wykonanie i opublikowanie materiału konkursowego
inspirowanego 10. Edycją Kalendarza YES oraz hasłami na T-shirtach Shameless.
Poprzez materiał konkursowy rozumie się: zdjęcie, film lub animację. Materiał
konkursowy należy opublikować na profilu Uczestnika w Serwisie Instagram, w opisie
oznaczając profil @BizuteriaYES oraz @shamelesslife i używając hashtagu
#YESgirl. Każdego z czterech tygodni trwania konkursu nagrodzone zostaną 3
najbardziej kreatywne prace.

2. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób
trzecich.
3. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw
autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników,
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie,
ewentualnie unieważnienia wyniku danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o
zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów
poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw
osoby trzeciej.
4. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.
5. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie
nieograniczone czasowo i terytorialnie, majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej
pracy. Uczestnika na polach eksploatacji, w szczególności poprzez:
a. publiczne rozpowszechnianie,
b. utrwalanie,
c. zwielokrotnianie dowolną techniką zapisu,
d. wykonywanie kopii i digitalizacji na nośnikach elektronicznych,
e. wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich
pamięci,
f. zamieszczanie na banerach i innych nośnikach reklamowych.
Organizator jest uprawniony do dalszego przekazania praw autorskich majątkowych
do nagrodzonej pracy, w tym udzielania licencji innym podmiotom na takich samych
polach eksploatacji i w tym samym zakresie. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu
prawa autorskie do zgłoszonej w konkursie pracy, a publikacja wizerunków nie
narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie
Uczestnik ponosi odpowiedzialność.Organizator Konkursu nie ponosi
odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z
przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu 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.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia
2016.05.04 jest YES Biżuteria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu, adres: 60-321 Poznań, ul. Świerzawska 1.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest
Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator
przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu - w
celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych
obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e - mail,
numer PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego i numer konta oraz
następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie
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i opracowywanie. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane
przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Uczestnik poprzez zamieszczenie materiału konkursowego i opatrzenie go
odpowiednim hashtagiem, zgłasza swój udział w Konkursie.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu 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.U.UE.L.2016.Nr
119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników
nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w
Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich
poprawiania.
Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia,
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie
wiadomości e– mail na adres: iod@yes.pl. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o
każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku
powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego
faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Materiały konkursowe będzie oceniać trzyosobowe jury składające się z
przedstawicieli Organizatora.
2. W konkursie przewidziane są nagrody tygodnia:
a. Nagroda I Tygodnia 2-7.08.2018 3 zestawy składające się z Kompletu
biżuterii Mystery - Naszyjnik Model ANCT201 o wartości 129 PLN brutto i
bransoletka Model ABCT201 o wartości 119 PLN brutto oraz koszulki
Shameless z napisem #YESgirl
b. Nagroda II Tygodnia 8-15.08.2018 3 zestawy składające się z Kompletu
biżuterii Mystery Naszyjnik Model ANCT208 o wartości 189 PLN brutto i
bransoletka Model ABCT208 o wartości 159 PLN brutto oraz koszulki
Shameless z napisem #YESgirl
c. Nagroda III Tygodnia 16-23.08.2018 3 zestawy składające się z Kompletu
biżuterii Mystery - Naszyjnik Model ANCT200 o wartości 149 PLN brutto i
kolczyki Model AKCT200 o wartości 139 PLN brutto oraz koszulki Shameless
z napisem #YESgirl
d. Nagroda IV Tygodnia 24-31.08.2018 3 zestawy składające się z Kompletu
biżuterii Mystery - Naszyjnik Model ANCT209 o wartości 229 PLN brutto i
bransoletka Model ABCT209 o wartości 199 PLN brutto oraz koszulki
Shameless z napisem #YESgirl
3. Z każdą nagrodą rzeczową nagrodzony Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę
pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek

od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej
wartości zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż pieniężna część nagrody nie będzie im
wypłacona, gdyż zostanie potrącona przez Organizatora na poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych, do którego zapłaty zobowiązani są nagrodzeni
Uczestnicy.
4. Nagrody tygodnia zostaną przyznane tym Uczestnikom, których materiały
konkursowe zostaną ocenione przez Jury jako najbardziej kreatywne.
5. Organizator w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu powiadomi
Zwycięzcę o przyznaniu nagrody drogą mailową lub za pośrednictwem Serwisu
Instagram, w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki. Adres mailowy Zwycięzcy
używany w Konkursie będzie także adresem mailowym do korespondencji z
Organizatorem.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu @BizuteriaYES w Serwisie
Instagram. Organizator ma prawo do opublikowania wyników konkursu na profilu
YES w Serwisie Facebook.
7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska,
pseudonimu oraz nadesłanego materiału konkursowego na profilach
społecznościowych YES - na Facebooku i Instagramie.
8. Nagrody tygodnia będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki
poleconej lub kurierskiej na podany przez niego adres na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w terminie 31 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. Koszty przesyłki
pokrywa Organizator.
9. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody
rzeczowej ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną
osobę. Zwycięzcy nie mogą zamienić nagród rzeczowych na inne nagrody.
10. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze
zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na
wybrany przez Organizatora cel.
11. Podanie przez Zwycięzców Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych
(imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy
wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.
§ 6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być
składane w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie
później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres
Organizatora, z dopiskiem “Konkurs #YESgirl”.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. Imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres email i numer
telefonu,
b. Dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz
niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej, nie podlegają rozpoznaniu.
5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamującą o decyzji w
terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego
stronie internetowej pod adresem www.YES.pl/Konkurs-YES-Girl
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących
Konkursu, mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności
decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz adresu
obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed
dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego
opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.YES.pl.
5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: kontakt@yes.pl.
6. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w
inny sposób wyrażać na niego zgody.

