
Regulamin Konkursu „Co znajduje się na twojej liście marzeń do 
spełnienia?” z dnia 21.05.2021 r. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres 
i warunki uczestnictwa w Konkursie, organizowanym przez Organizatora. 

1.2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie „Co znajduje 
się na twojej liście marzeń do spełnienia?” zwanego dalej „Konkursem”, 
jest Cordia Management Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Koszykowej 61B, bud. C, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392081, posiadająca 
kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, Numer Identyfikacji Podatkowej 
(NIP) 5252510476, REGON 143334629 (zwana dalej „Organizatorem”). 

1.3. Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem 
profilu „Cordia Polska”, prowadzonego przez Organizatora w serwisach 
Facebook (pod adresem: www.facebook.com/cordiapolska) i Instagram (pod 
adresem: https://www.instagram.com/cordiapolska ) 

1.4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora. 

1.5. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora: 
https://cordiapolska.pl/aktualnosci/wygraj-widokowy-lot-balonem-nad-
warszawa/ 

1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, 
sponsorowany, popierany, administrowany ani bezpośrednio związany z 
serwisami Facebook i Instagram. Uczestnikom Konkursu (zdefiniowanym 
poniżej) nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia 
wobec podmiotów prowadzących te serwisy. Wszelkie pytania, komentarze oraz 
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 
Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów 
Facebook lub Instagram. 

1.7. Wszelkie informacje o Uczestniku (zdefiniowanym poniżej) udostępniane 
lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a 
nie przez podmioty prowadzące serwisy Facebook lub Instagram. 

1.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 
dotyczących praw uczestników do korzystania z profilu w serwisach Facebook 
lub Instagram. 

1.9. Celem Konkursu jest promocja profilu „Cordia Polska” w mediach 
społecznościowych. 
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2. Warunki uczestnictwa 

2.1. Udział w Konkursie biorą wyłącznie osoby, które spełniają wymagania 
Regulaminu i które prawidłowo wykonały Zadanie Konkursowe (zdefiniowane 
w pkt 4 niniejszego Regulaminu). 

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 
lat, zamieszkująca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, posiadająca jedno prawdziwe i aktywne konto 
w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram – z zastrzeżeniem pkt 
2.3. poniżej, która w czasie trwania Konkursu wykonała zadanie konkursowe 
(opisane w pkt 4 niniejszego Regulaminu) (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i 
przedstawiciele Organizatora, członkowie władz, a także osoby, których 
członkami rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa są wyżej wymienieni. 

2.4. Zatajenie lub podanie fałszywych danych dotyczących okoliczności 
wyłączających możliwość udziału w Konkursu skutkuje wykluczeniem danej 
osoby z udziału w Konkursie. 

2.5. Organizator posiada prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestników 
warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do 
wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu 
nagrody, jeśli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Konkursie określonych 
w niniejszym Regulaminie.  

2.6. Uczestnik może, w czasie trwania Konkursu, zrezygnować z udziału w 
Konkursie poprzez usunięcie komentarza/zdjęcia/nagrania video (o których 
mowa w pkt 4 niniejszego Regulaminu) lub przez przesłanie oświadczenia o 
rezygnacji w wiadomości prywatnej do Organizatora za pośrednictwem profilu 
„Cordia Polska” w serwisie Facebook lub Instagram. 

2.7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie trwania Konkursu: 

a. posiadać zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Instagram lub 
stworzyć konto w serwisie Facebook lub Instagram; 

b. wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 4 poniżej. 

2.8. Dopuszcza się posiadanie po jednym prawdziwym i aktywnym koncie w 
każdym z serwisów – Facebook i Instagram. Uczestnik może wziąć udział w 
Konkursie tylko raz- za pośrednictwem konta na Facebooku lub konta na 
Instagramie.  

2.9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2.10. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich przez Uczestnika, w 
związku z udziałem Uczestnika w Konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik, 
dokonujący naruszenia.  

3. Czas trwania Konkursu 



 

3.1. Konkurs trwa od 21 maja 2021 r. od godz. 12:30 do 30 maja 2021 r. do godz. 
23.59. 

3.2. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać do dnia 30 maja 2021 r. do 
godziny 23.59.  

3.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Facebook, na prowadzonym 
przez Organizatora profilu „Cordia Polska”, pod adresem: 
www.facebook.com/cordiapolska oraz w serwisie Instagram na prowadzonym 
przez Organizatora profilu „Cordia Polska” , pod adresem: 
instagram.com/cordiapolska  najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r do godz. 15:00. 

4. Zadanie Konkursowe 

4.1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie na dwa sposoby, poprzez: 

a. umieszczenie wypowiedzi, zdjęcia lub video (w komentarzu pod postem 
dotyczącym Konkursu) w serwisie Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/cordiapolska/. Wypowiedź, zdjęcie lub video 
umieszczone w komentarzu ma być odpowiedzią na pytanie: „Co znajduje się 
na twojej liście marzeń do spełnienia?”, lub: 

b. opublikowanie zdjęcia lub video na swoim profilu w serwisie Instagram. W 
opisie zdjęcia lub video Uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie: „Co znajduje 
się na twojej liście marzeń do spełnienia?”, oznaczyć profil 
@cordiapolska i dodać hashtag #ListaMarzenZCordia, 

zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”. 

4.2. Za wzięcie udziału w Konkursie uznaje się wykonanie Zadania 
Konkursowego w terminie wskazanym w pkt 3.1. 

4.3. Poprzez wykonanie Zadania Konkursowego: 

a. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu,  

b. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 
rozdziałem 10 niniejszego Regulaminu), 

c. Uczestnik potwierdza udzielenie licencji, o której mowa w rozdziale 8 
niniejszego Regulaminu. 

d. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku, jeśli w 
efekcie wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik opublikuje zdjęcie lub 
materiał video, zawierające jego wizerunek. 

4.4. Jeżeli wykonując Zadanie Konkursowe Uczestnik opublikuje zdjęcie lub 
video, zawierające wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązany będzie do 
przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub 
Instagram skanu podpisanej zgody tej osoby trzeciej na rozpowszechnienie jej 
wizerunku, a w przypadku osoby małoletniej – jej opiekuna prawnego. 
Nieprzesłanie takiej zgody będzie oznaczało niespełnienie warunków 
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uczestnictwa w Konkursie, a Organizator będzie uprawniony do wykluczenia 
Uczestnika z udziału w Konkursie. 

4.5. Wykonanie Zadania Konkursowego nie może zawierać treści niezgodnych z 
prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wulgaryzmów, treści 
obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich i 
pokrewnych, stanowiących reklamę podmiotów innych niż Organizator lub 
marek tych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać 
sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzi lub zwierząt. 

4.6. Wykonanie Zadania Konkursowego nie może naruszać przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, dóbr osobistych jakichkolwiek osób, jak też 
naruszać praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób. 

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w 
Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w Regulaminie, w szczególności: 

a. Uczestnika, który bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma profilami 
na Facebooku lub Instagramie, z zastrzeżeniem pkt 2.8. niniejszego 
Regulaminu. 

b. Uczestnika, która bierze udział w Konkursie posługując się profilem na 
Facebooku lub Instagramie, w którym został podany fikcyjny adres email lub 
nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby, 

c. Uczestnika prowadzącego działania naruszające uzasadnione interesy 
Organizatora lub godzące w wizerunek Organizatora, 

d. lub Uczestnika, który wykonując Zadanie Konkursowe będzie naruszał pkt 
4.5-4.6 Regulaminu. 

5. Zasady wyłaniania Laureatów, Jury oraz Nagrody 

5.1. W Konkursie Organizator gwarantuje nagrody – nagrodzonych zostanie 3 
Uczestników (dalej: „Laureaci”), którzy w ramach Konkursu przygotują 
najbardziej kreatywne zadania, zgodne z Regulaminem. Każdy z Laureatów 
otrzyma jedną nagrodę. 

5.2. Nagrody przydziela jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
Organizatora w liczbie 3 osób (zwane dalej „Jury”). 

5.3. Jury ocenia wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestników 
Konkursu i wybiera jego Laureatów. Do zadań Jury należy również weryfikacja 
spełnienia warunków udziału w Konkursie, stałe czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią 
się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego 
Regulaminu. 

5.4. Przy wyborze Laureatów, Jury kierować się będzie swoim własnym 
uznaniem. Głównym kryterium oceny jest oryginalność i kreatywność przy 



wykonaniu Zadania Konkursowego. Laureaci zostaną wybrani na podstawie 
subiektywnej oceny Jury w terminie do 31 maja 2021 r.  

5.5. Informacje o Laureatach pojawią się w osobnym poście na profilu „Cordia 
Polska” w serwisie Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/cordiapolska/ i na profilu @cordiapolska w 
serwisie Instagram pod adresem http://instagram.com/cordiapolska 
najpóźniej do 31 maja 2021 r.  

5.6. Nagrodami w Konkursie są 3 vouchery zapewniające miejsce na lot 
widokowy w koszu balonu w ramach wydarzenia „II Balonowy cud nad Wisłą” w 
dniach 4 – 6 czerwca 2021 r. (zwanymi dalej: „Nagrodą”), z zastrzeżeniem 
rozdziału 7 niniejszego Regulaminu. 

5.7. Wartość pojedynczej Nagrody to 2000 złotych brutto. 

5.8. Dodatkowo, każdemu z Laureatów, przysługiwać będzie nagroda pieniężna 
w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Nagroda pieniężna zostanie potrącona 
przez Organizatora, jako płatnika, na poczet należnego 10% zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody 
pieniężnej (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% 
podatku zryczałtowanego od łącznej wartości Nagrody i nagrody pieniężnej  
oznacza, że nagroda pieniężna nie będzie wydawana Laureatom. Laureat w celu 
odbioru Nagrody jest zobowiązany do podania wszelkich danych niezbędnych 
do odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. W razie odmowy 
podania tych danych Organizator może odmówić mu odbioru Nagrody. 

5.9. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednak nie jest on uprawniony 
do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju. 

5.10. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na 
osoby trzecie. 

5.11. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz przekazanie Nagród 

6.1. Laureaci nie nabywają albo tracą prawo do Nagrody w przypadku złamania 
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w wypadku 
ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureaci są 
zobowiązani do zwrotu pełnej wartości Nagrody. 

6.2. Warunkiem wydania Nagrody, jest przekazanie przez Laureata 
wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia Laureata”, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. do 
godziny 17.30.  

6.3. Przekazanie Oświadczenia Laureata powinno odbyć się osobiście w Salonie 
Sprzedaży Organizatora przy ul. Koszykowej 63 w godzinach pracy salonu. 
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6.4. Jeżeli w terminie określonym w punkcie 6.2 Regulaminu Laureat nie 
dostarczy osobiście Oświadczenia Laureata, w którym nie poda pełnych danych 
wskazanych w pkt 6.5. poniżej, traci on prawo do Nagrody. 

6.5. Oświadczenie Laureata Konkursu będzie zawierało dane konieczne do 
wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer 
telefonu, wzrost, wagę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 
wizerunku, zgodnie z pkt 7.13 poniżej. Laureat zobowiązany jest do złożenia 
własnoręcznego podpisu pod Oświadczeniem Laureata.   

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, 
wynikającą z nieprawidłowego podania danych osobowych Laureata lub ich 
zmiany do czasu przekazania Nagrody. 

6.7. Nagrody nieprzekazane po zakończeniu Konkursu z przyczyn nieleżących po 
stronie Organizatora pozostają do dyspozycji Organizatora. 

7. Realizacja Nagrody i zasady jej wykonania 

7.1. Nagrody w Konkursie realizowane będą w ramach wydarzenia „II Balonowy 
Cud nad Wisłą” (zwane dalej „Wydarzeniem”). 

7.2. Organizatorem Wydarzenia jest  

a. New Form Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Płochocińska 111, 
03-044 Warszawa, NIP: 524-276-23-83 

b. BB Beata Banaszuk (działalność gospodarcza) NIP: 966-042-34-73, 
Trakt Lubelski 140/22/2, 04-079 Warszawa 

(zwanym dalej: „Organizatorem Wydarzenia”).  

7.3. Organizator Wydarzenia uzyskał wszelkie niezbędne zgody i uzgodnienia 
umożliwiające realizację Wydarzenia. 

7.4. Laureaci Konkursu odbędą widokowe loty balonem z profesjonalnymi 
pilotami balonów, posiadającymi własny sprzęt, prowadzącymi działalność 
gospodarczą w zakresie lotów balonami i zawodowo zajmującymi się 
pilotowaniem balonów, biorącymi udział w Wydarzeniu. 

7.5. Organizator Wydarzenia zapewnia jego ubezpieczenie. Piloci balonów 
zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia balonu, za 
pomocą którego realizowana będzie Nagroda. 

7.6. Realizacja Nagród przez Laureatów odbędzie się w terminie, w którym 
odbywa się Wydarzenie, tj. 4-6 czerwca 2021 r. Organizator Wydarzenia 
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji Wydarzenia (na 11-13 
czerwca 2021 r. lub 18-20 czerwca 2021 r.) z uwagi na niekorzystne warunki 
atmosferyczne lub z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez organy władzy 
publicznej związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Jeżeli we wskazanych terminach organizacja Wydarzenia nie dojdzie 



do skutku z przyczyn niezależnych od Organizatora i Organizatora Wydarzenia, 
nowy termin zostanie wyznaczony najpóźniej na 24-26 września 2021 r. 

7.7. W przypadku nagłych zmian warunków atmosferycznych, Laureat zostanie 
powiadomiony o tym telefonicznie, po czym zostanie wyznaczony mu nowy 
termin na lot balonu w ramach realizacji Nagrody. 

7.8. Czas trwania widokowego lotu balonem, stanowiącego przedmiot Nagrody, 
będzie wynosił od 1h do 1,5h. Przewidywane godziny lotów w ramach 
Wydarzenia to: 2 loty poranne od około godz. 5:00 oraz 2 loty wieczorne od 
około godz. 18:00 (wskazane godziny mogą ulec zmianie z uwagi na warunki 
atmosferyczne). 

7.9. Po złożeniu Oświadczenia Laureata, Laureat zostanie telefonicznie 
poinformowany przez Organizatora Wydarzenia o dacie i godzinie, w której ma 
się osobiście stawić do zrealizowania Nagrody na odprawie przed lotem w 
Hotelu Airport Okręcie. Następnie ekipa balonu wraz z Laureatem przemieści 
się do lokalizacji startu lotu. Po odbyciu widokowego lotu balonem, Laureat 
zostanie odwieziony do Hotelu Airport Okęcie. 

7.10. Lokalizacja startu lotu uzależniona jest od warunków atmosferycznych i jej 
wybór należy do Organizatora Wydarzenia. Planowane lokalizacje startu lotów 
znajdują się w Warszawie i są to: Podzamcze/Zamek Królewski, Centrum 
Olimpijskie, Plaża Poniatówka, Plaża Saska, Plaża obok ZOO Warszawskiego, 
Gocław (Komorowskiego/Skalskiego). 

7.11. Laureat Konkursu, odbywający widokowy lot balonem, zobowiązany jest do 
bezwzględnego przestrzegania wszystkich instrukcji pilota, który odpowiada za 
jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo lotu, a w sytuacjach nadzwyczajnych 
do przestrzegania poleceń przekazywanych przez przedstawicieli Organizatora 
Wydarzania i odpowiednich służb. 

7.12. Z uwagi na pandemię COVID-19 Laureaci Konkursu podlegać będą 
uprzedniemu sprawdzeniu temperatury przy rejestracji przed lotem. Laureat 
Konkursu zobowiązany będzie przed lotem do zdezynfekowania rąk, a także 
założenia maseczki, w przypadku gdy obowiązujące w dacie lotu przepisy prawa 
będą zobowiązywały do tego. 

7.13. Widokowy lot balonem, który będą odbywać Laureaci, zostanie 
udokumentowany przez Organizatora Wydarzenia w formie zdjęć i materiału 
filmowego. Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i materiału filmowego zostaną 
przekazane Organizatorowi Konkursu przez organizatora Wydarzenia. 
Widokowy lot balonem będzie także transmitowany na żywo na ekranie LED, a 
także może być transmitowany online w celu promocji Organizatora Konkursu. 
Laureat Konkursu podpisując Oświadczenie Laureata i przekazując je 
Organizatorowi Konkursu, zgodnie z pkt 6.5 niniejszego Regulaminu wyraża 
zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku rozpowszechnionego podczas 
transmisji na żywo oraz utrwalonego w formie zdjęć i materiału filmowego. 
Zdjęcia i materiał filmowy będą wykorzystywane w celach reklamowych, 
promocyjnych i marketingowych Organizatora Konkursu. 



8. Licencja 

8.1. Wykonując Zadanie Konkursowe Uczestnika oświadcza, że: 

a. udziela Organizatorowi licencji na zasadach opisanych w niniejszym 
Regulaminie; 

b. jest twórcą pracy, która powstanie w wykonaniu Zadania Konkursowego 
(zwana dalej „Praca Konkursowa”) oraz przysługują mu niczym 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy Konkursowej 
oraz jest uprawniony do udzielania licencji do Pracy Konkursowej oraz 
zezwoleń, o których mowa w Regulaminie; 

c. jeśli Praca Konkursowa zawiera wizerunek osób trzecich – posiada zgody tych 
osób na korzystanie z ich wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji przez 
Organizatora praw z licencji opisanej poniżej, jak również sam udziela zgody do 
korzystania w tym zakresie z jego wizerunku; 

d. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z 
tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek ich praw, w 
tym prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw 
pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w 
przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okazało się 
nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik 
zobowiązuje się do ich zaspokojenia lub do zwrotu Organizatorowi kwoty 
odpowiadającej tym roszczeniom oraz związanych z nimi kosztów i wydatków, 
łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). 

8.2. Uczestnik Konkursu z chwilą wykonania Zadania Konkursowego, 
jednocześnie udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do Pracy 
Konkursowej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, uprawniającej 
Organizatora do korzystania z Pracy Konkursowej na wszystkich istniejących 
polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w 
szczególności na polach określonych poniżej: 

a. wykorzystanie Pracy Konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu; 

b. wykorzystanie Pracy Konkursowej do promocji i reklamy Organizatora oraz 
spółek z jego grupy kapitałowej; 

c. wykorzystanie Pracy Konkursowej do promocji Konkursu;  

d. wykorzystanie Pracy Konkursowej do produkcji materiałów reklamowych, 
marketingowych i prezentacji oraz rozpowszechniania ich jako części tych 
materiałów; 

e. publikację Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na stronie internetowej 
Organizatora, jak również na prowadzonych przez niego profilach w mediach 
społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych, informacyjnych i innych 
materiałach tworzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie; 



f. publiczne udostępnianie w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do Pracy 
Konkursowej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

g. utrwalenie i zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, 
reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili 
przeniesienia praw technikami; 

h. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, zmian układu, tłumaczeń, 
modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do 
korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji; 

i. łączenie z innymi utworami, w szczególności z pracami konkursowymi innych 
Uczestników; 

j. wprowadzenie do pamięci dowolnej ilości komputerów; 

k. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą. 

8.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora 
zmian w Pracy Konkursowej, sporządzania jej opracowań oraz zezwala na 
korzystanie z nich i rozporządzanie nimi. Jednocześnie Uczestnik przenosi na 
Organizatora prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
opracowaniami Pracy Konkursowej przez osoby trzecie (prawa zależne). 
Uczestnik zrzeka się niniejszym uprawnienia do cofnięcia zezwolenia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim. Równocześnie z udzieleniem licencji Uczestnik 
wyraża zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian do Pracy Konkursowej przez 
Organizatora lub osobę trzecią działającą na rzecz lub zlecenie Organizatora. 

8.4. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w 
szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i 
upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z 
tego tytułu. 

9. Postępowanie reklamacyjne 

9.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być 
składane na piśmie do Organizatora (na adres wskazany w pkt 1.2 niniejszego 
Regulaminu, lub drogą mailową na adres: 
Cordia_PL_Marketing@cordiahomes.com w terminie 30 dni od zakończenia 
konkursu. 

9.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, 
jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

9.3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy 
reklamację i pisemnie na adres wskazany w reklamacji poinformuje 
zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora rozstrzygająca 
reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

9.4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

10. Przetwarzanie danych osobowych 
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10.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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) (zwanym dalej „RODO”). 

10.2. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników 
Konkursu jest: 

a) Organizator Konkursu, tj. Cordia Management Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie ul. Koszykowa 61B, bud. C 00-667 Warszawa, Polska, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 
KRS 0000392081. Dane kontaktowe e-mail: biuro@cordiahomes.com, adres do 
korespondencji: ul. Koszykowa 61B, bud. C 00-667 Warszawa (zwana dalej także 
„Administratorem”). 

10.3. Organizator będzie zbierał od Uczestników i przetwarzał następujące dane: 
wizerunek, imię i nazwisko.  

10.4. Organizator będzie zbierał ponadto od Laureatów następujące dane: adres, 
numer telefonu, numer PESEL, waga, wzrost. 

10.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i realizacji Nagród. 

10.6. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu przetwarzane będą: 

a. w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem Laureata 
zgodnie z zasadami niniejszego Konkursu (dotyczy Uczestników Konkursu), 
przyznaniem, przekazaniem i realizacją Nagród (dotyczy Laureatów Konkursu), 
rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji - podstawą prawną przetwarzania we 
wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO, 

b. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi 
w związku z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami związanymi z 
Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

10.7. Wizerunek Laureatów Konkursu będzie przetwarzany w celu transmisji na 

żywo oraz transmisji online widokowego lotu balonem oraz w celach 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora Konkursu na 

podstawie wyrażonej przez Laureata Konkursu zgody - podstawą prawną 

przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

10.8. Dane wszystkich Uczestników będą również wykorzystywane w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 



10.9. Dane osobowe Uczestników Konkursu (tj. imię i nazwisko, wizerunek) 
mogą być podawane do publicznej wiadomości, we wszelkich publikacjach i 
informacjach o Konkursie i jego wynikach, w szczególności w Internecie (w tym 
na stronie internetowej i w profilach Organizatora w serwisach Facebook i 
Instagram) oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. 

10.10.. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez cały 

czas trwania Konkursu, do czasu wyłonienia Laureata oraz wykonania 

wszystkich czynności związanych z zakończeniem Konkursu, w tym niezbędnych 

do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami 

lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, nie dłużej jednak niż do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem i zgłoszeniami 

konkursowymi. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez 

cały okres realizacji działań w celach reklamowych, promocyjnych i 

reklamowych Organizatora, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od 

zakończenia Wydarzenia. 

 

10.11. Dane osobowe Uczestników powierzane są przez Administratora 
wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator na stałe współpracuje, w 
tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę informatyczną, usługi 
promocyjne i PR, obsługę księgową, kurierską, a także Organizatorowi 
Wydarzania w celu niezbędnym do realizacji Nagrody Podmioty te działają na 
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i są 
zobowiązane do ochrony danych osobowych. 

10.12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz  z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

10.13. W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w 
szczególności określonych powyżej, Uczestnik może przesłać stosowną 
wiadomość e-mail na adres: biuro@cordiahomes.com lub pocztą tradycyjną na 
adres Cordia Management Poland Sp. z o. o. ul. Koszykowa 61B, bud. C, 00-667 
Warszawa. 

10.14. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym 
przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych. 

10.15. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, 
jak też nie będą podlegały procedurze zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w szczególności zaś profilowaniu. 
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11. Świadczenie usług drogą elektroniczną 

11.1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz 
Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą 
elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. 

11.2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy 
rozumieć takie usługi jak: 

a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora 

b. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie; 

c. komunikacja między Organizatorem a Uczestnikiem; 

d. ogłaszanie wyników Konkursu. 

11.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, 
gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem. 

11.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili 
rozwiązana przez Uczestnika poprzez opuszczenie strony internetowej, na której 
prowadzony jest Konkurs, a po wykonaniu Zadania Konkursowego – poprzez 
odstąpienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania wykonanego Zadania 
Konkursowego na swoim profilu w serwisie Facebook/Instagram. 

11.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych 
drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej 
np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz posiadania 
profilu w serwisie Facebook lub Instagram. 

11.6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może 
wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci 
Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w 
celu ich zminimalizowania. 

11.7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i 
stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i 
odbieranych danych. 

11.8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się 
odpowiednio postanowienia rozdziału 9 Regulaminu, przy czym termin na 
zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego złożenie reklamacji. 

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie 
świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

12. Postanowienia końcowe 



12.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania 
Zadania Konkursowego przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie 
Organizatora. 

12.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w 
szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia 
mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści wykonanego Zadania 
Konkursowego. 

12.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
przepisy polskiego prawa. 

12.4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd. 

12.5. 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 2020r. poz. 2094). 

12.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w 
każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie to prowadzić do 
pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Konkursu oraz nie będzie miało to 
wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 
jej ogłoszeniu. 

12.7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą 
za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika. 

12.8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

*** 

  



Załącznik nr 1 

Wzór oświadczenia Laureata Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU 

„Co znajduje się na twojej liście marzeń do spełnienia?” z dnia 
21.05.2021 r. 

 

 

Ja niżej podpisany/a 

…….……………………………………………………………….........……………………….,  

zamieszkały/a w …………………………..……, Kod pocztowy 

…………………………………  

przy ul. …………………………………………………………………………,  

Numer PESEL ……………………………………………………………..,  

Numer telefonu…………………………………………………………., 

Wzrost:……………………………….., Waga: ……………………………….., 

jako Laureat Konkursu potwierdzam, że zostałem poinformowany o terminie i 

zasadach realizacji nagrody, przy czym zostałem poinformowany, że z przyczyn 

niezależnych od Organizatora Konkursu termin organizacji Wydarzenia i 

wydania nagrody może ulec zmianie.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z wygranej przeze mnie w Konkursie 

dodatkowej nagrody pieniężnej w kwocie 222,22 zł. Organizator dokona 

stosownego potrącenia kwoty 222,22 zł na poczet należnego 10% 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, stosownie do 

przepisów art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.). 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

mojego wizerunku:  

− utrwalonego w formie zdjęć i materiału filmowego w trakcie widokowego 

lotu balonem organizowanego w ramach wydarzenia „II Balonowy Cud 

nad Wisłą” („Wydarzenie”); 

− utrwalonego podczas widokowego lotu balonem w trakcie Wydarzenia i 

rozpowszechnionego poprzez transmisję na żywo na ekranie LED 

usytuowanym w Strefie Kibica Wydarzenia w lokalizacji potwierdzonej 

przez New Form Media sp. z o.o. w Warszawie oraz transmisję online lotu 



na kanałach https://www.youtube.com/watch?v=FIHuAWMWyEg oraz 

https://www.youtube.com/channel/UCYjrF7BJaP-zBQsWRTzZNDw 

przez Cordia Management Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Koszykowej 61B, bud. C, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392081, posiadająca 

kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252510476, REGON 

143334629 („Organizator Konkursu”). 

 

Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania mojego wizerunku w celu transmisji na 

żywo oraz transmisji online widokowego lotu balonem oraz wykorzystania 

mojego wizerunku w materiałach reklamowych, promocyjnych i 

marketingowych Organizatora Konkursu, w tym na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu oraz profilach Organizatora Konkursu w serwisach 

społecznościowych. Wyrażam zgodę na zestawienie mojego wizerunku z 

wizerunkami innych Laureatów Konkursu. Niniejsza zgoda na wykorzystanie 

wizerunku nie jest ograniczona terytorialnie. Zgoda jest nieograniczona 

czasowo. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z 

regulaminem konkursu z dn.21.05.2021 r. i zgodnie z poniższą klauzulą 

informacyjną. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i Laureatów 

Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (zwanym 

dalej „RODO”). 

Administratorem danych osobowych  zbieranych od Uczestników Konkursu i 

Laureatów Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. Cordia Management Poland 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 61B, bud. C 00-667 Warszawa, 

Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000392081. Dane kontaktowe e-mail: 

biuro@cordiahomes.com, adres do korespondencji: ul. Koszykowa 61B, bud. C 

00-667 Warszawa (dalej także jako: „Administrator”). 

Administrator danych informuje, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i realizacji Nagród. 

Dane Uczestników Konkursu i Laureatów Konkursu przetwarzane będą: 

a. w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z 

organizacją  

https://www.youtube.com/watch?v=FIHuAWMWyEg
https://www.youtube.com/channel/UCYjrF7BJaP-zBQsWRTzZNDw


i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem Laureata zgodnie z 

zasadami niniejszego Konkursu (dotyczy Uczestników Konkursu), przyznaniem 

i przekazaniem Nagród (dotyczy Laureatów Konkursu), rozpatrzeniem 

ewentualnych reklamacji - podstawą prawną przetwarzania we wskazanych 

celach jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO, 

b. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

nimi w związku z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami 

związanymi z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 

interes Administratora wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

Wizerunek Laureatów Konkursu będzie przetwarzany w celu transmisji na żywo 

oraz transmisji online widokowego lotu balonem oraz w  celach reklamowych, 

promocyjnych i marketingowych Organizatora Konkursu na podstawie 

wyrażonej przez Laureata Konkursu zgody - podstawą prawną przetwarzania we 

wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez cały czas 

trwania Konkursu, do czasu wyłonienia Laureata oraz wykonania wszystkich 

czynności związanych z zakończeniem Konkursu, w tym niezbędnych do 

dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub 

w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, nie dłużej jednak niż do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem i zgłoszeniami 

konkursowymi.  

 

Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez cały okres 

realizacji działań w celach reklamowych i promocyjnych Organizatora, nie dłużej 

jednak niż przez okres 10 lat od zakończenia Wydarzenia. 

 

Dane osobowe Uczestników powierzane są przez Administratora wyłącznie tym 

podmiotom, z którymi na stałe współpracuje, w tym podmiotom, które 

odpowiadają za obsługę informatyczną, usługi promocyjne i PR, obsługę 

księgową, kurierską. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i są 

zobowiązane do ochrony danych osobowych. 

 

 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 



dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.  

 

W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w szczególności 

określonych powyżej, Uczestnik może przesłać stosowną wiadomość e-mail na 

adres: biuro@cordiahomes.com lub pocztą tradycyjną na adres Cordia 

Management Poland Sp. z o. o. ul. Koszykowa 61B, bud. C, 00-667 Warszawa, 

Polska. 

 

Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym 

przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych. Dane 

osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, jak też nie 

będą podlegały procedurze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

szczególności zaś profilowaniu. 

 

 

 

………………………………………………………… (data i czytelny podpis) 

mailto:biuro@cordiahomes.com

