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REGULAMIN KONKURSU CLIP SMILE 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu CLIP SMILE organizowanego przez CITY & 

LIFE SP Z O.O.  z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 24 lok 11 NIP: 5423438516,  

2. Każdy uczestnik konkursu (dalej: Uczestnik) zobowiązany jest do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem i do zaakceptowania tego Regulaminu  

i jednoczesnym zarejestrowaniem się do uczestnictwa w konkursie,  

a w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – przed 

zarejestrowaniem uczestnictwa w konkursie dla tej osoby posiadającej ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych, której jest opiekunem prawnym. Uczestnikiem Konkursu może być 

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, 

o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 

16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego 

na uczestnictwo w Konkursie. 

3. Konkurs organizowany jest on line na terytorium Polski na mediach społecznościowych Warsaw 

Dental Atelier w dniach 14.02.2022 w godzinach 12.00 – 21.02.2022 godz 23.59. Nad 

prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, 

związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland 

Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia 

wobec tych podmiotów 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest promocja profilu WARSAW DESIGN ATELIER. 

 
 

2. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym. Tematem konkursu jest 

odpowiedź na pytanie „Czym jest dla mnie miłość” Warunki konkursu.  

- POLUB POST KONKURSOWY 

- POLUB FANPAGE WARSAW DENTAL ATELIER 

- OZNACZ W KOMENTARZU 3 OSOBY 

- UDOSTĘPNIJ POST KONKURSOWY 
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3. Udział jest bezpłatny 

NAGRODY 

1. Konkurs przewiduje jednego zwycięzcę. 
 

2. Do wygrania wizualizacja CLIP SMILE.  

 

3. Nagroda zostanie ogłoszona 22.02.2022 o godz 12.00 na profilu Warsaw Design Atelier 

 

4. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z 

późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego. 

§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest CITY & LIFE SP Z O.O.  z siedzibą w 

Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 24 lok 11 NIP: 5423438516 

4. Dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika są przetwarzane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), dalej RODO.  

5. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla możliwości 

uczestnictwa konkursie o CLIP SMILE 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

• dostępu do danych osobowych Uczestnika i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu, 

• sprostowania nieprawidłowych danych osobowych Uczestnika, 

• bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika  

w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.  

 

 § 6 

Przepisy końcowe  
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1. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej oraz promocyjnej 

w trakcie konkursu. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i 

rzeczowo właściwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu 

 

  


