
REGULAMIN KONKURSU 

„My Little Pony - Zabawa w klasy/Magiczna Szkoła” 

 

Artykuł  1 

Postanowienia ogólne 

1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do 
korespondencji 02-100 Warszawa skr. pocztowa 8, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000469644, o kapitale zakładowym w 
wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym i nr NIP: 521-00-82-774, zwana 
dalej „Organizatorem Konkursu”, ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „My 
Little Pony – Zabawa w klasy/Magiczna Szkoła”, zwany dalej „Konkursem”.  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i 
sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu, zdefiniowanych w art. 2 
poniżej. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników 
Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

3. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie na podstawie zgody 
rodziców/opiekunów prawnych, m.in. na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz innych 
wymaganych w Konkursie upoważnień. 

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu 
na każde żądanie Uczestników Konkursu. Ponadto Regulamin jest dostępny na 
stronie internetowej pod adresem www.miniminiplus.pl. 

 

Artykuł 2 

Uczestnicy i zasady Konkursu 

1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie 
następujące warunki (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnik Konkursu”): 

a) jest widzem programu „MiniMini+”,  

b) ma nie więcej niż 9 lat w chwili rozpoczęcia Konkursu, 

c) w terminie od 19 listopada 2018 r. do 9 grudnia 2018 r. stworzy pracę 
konkursową, o której mowa w ust. 2 poniżej, za pomocą specjalnej aplikacji 
konkursowej (dalej: „Aplikacji”), dostępnej na stronie 
www.miniminiplus.pl/konkursy, dalej „Pracę” lub „Pracę Konkursową” , 
 

d) której rodzic/opiekun prawny wypełni w w/w Aplikacji formularz danych, w 
którym należy wpisać:  

− imię i nazwisko Uczestnika Konkursu (1 zgłoszenie może dotyczyć tylko 1 
Uczestnika), 

− imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, 

− adres e-mail (uwaga, w celach weryfikacyjnych należy wskazać inny adres 
dla każdego z Uczestników), 

− wiek Uczestnika Konkursu,  

− adres korespondencyjny, 



− numer telefonu,  

e) której rodzic/opiekun prawny wyrazi w imieniu Uczestnika Konkursu (oraz 
we własnym imieniu) zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego poprzez zaznaczenie 
potwierdzenia takiej zgody w aplikacji konkursowej. 

2. Zadanie konkursowe składa się z dwóch etapów: (i) Uczestnik Konkursu musi 
zagrać w 6 minigier, których ukończenie będzie uprawniało do wzięcia udziału w 
drugim etapie Konkursu, (ii) w drugim etapie Konkursu Uczestnik - z pomocą 
rodzica lub opiekuna prawnego - musi za pomocą przybornika i dodatków 
znajdujących się w aplikacji udekorować i pokolorować czapkę absolwenta, a 
następnie zapisać powstałą pracę plastyczną. Klikając przycisk ZAPISZ, 
rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu zamieszcza w imieniu Uczestnika 
gotową Pracę w Aplikacji. 

3. Zamieszczenie Pracy w Aplikacji jest warunkiem udziału w Konkursie.  

4. Uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę na 
opublikowanie w/w Pracy w Aplikacji. Praca zostanie opublikowana w ciągu 72 
godzin od zamieszczenia jej w Aplikacji przez Uczestnika Konkursu i będzie 
dostępna w Aplikacji do obejrzenia w dowolnym czasie aż do 1 roku od dnia 
wyłonienia Laureatów Konkursu (w tym w ramach komunikacji o 
przeprowadzeniu Konkursu). 

5. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko raz, 
tj. przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niepublikowania Prac, które 
naruszają przepisy prawa, prawem chronione dobra osób trzecich lub naruszają 
zasady współżycia społecznego ze względu na swoją treść.  

7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w 
Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, w 
szczególności: 

a) nadeślą Pracę niesamodzielną lub zawierającą treści sprzeczne z prawem, 
dobrymi obyczajami, naruszającą prawa osób trzecich, jak również 
przedstawiającą lub opisującą sytuacje lub zdarzenia, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;  

b) podejmowały lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania 
lub obejścia zabezpieczeń albo wykorzystania luk w mechanizmie 
konkursowym lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jego przebieg; 

c) których praca zostanie zgłoszona z adresem e-mail już wykorzystanym przy 
innej zgłoszonej pracy w Konkursie. 

9. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo tylko do jednej nagrody. 

10. Poprzez zamieszczenie w Aplikacji Pracy, o której mowa w ust. 1 i 2, w sposób 
określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun 
prawny oświadczają, że:  

a) wysłana Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr 
osób trzecich, jak również  

b) Uczestnik Konkursu jest pomysłodawcą Pracy, w pełni uprawnionym do 
przesłania swojej Pracy do Konkursu; 



c) wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację Pracy na stronie 
www.miniminiplus.pl. 

 

Artykuł 3 

Nagrody 

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy łącznie spełnili następujące 
warunki:  

a) zamieścili w Aplikacji Pracę, zgodnie z  art. 2 ust. 1 lit. c), 

b) wypełnili formularz, 

komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora 
Konkursu wybierze 55 Uczestników Konkursu (dalej „Laureatów Konkursu”), 
którzy zamieścili najciekawszą – zdaniem komisji konkursowej – Pracę. Komisja 
będzie oceniać pomysłowość i oryginalność wykonania. Decyzja komisji 
konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody, w zależności od przyznanego im przez 
komisję konkursową miejsc (dalej: „Nagrody”): 

 

- Laureaci miejsc 1-3 jako Nagrodę otrzymują:  

E1930 MLP Magiczna Szkołą przyjaźni Twilight Sparkle + plecak MLP St.Majewski 

o łącznej wartości 409,99 zł, 

- Laureaci miejsc 4-10 jako Nagrodę otrzymują: 

E1975 MLP Śpiewająca Rainbow Dash + Książka Zamek Celestii Egmont o łącznej 

wartości 199,99 zł, 

- Laureaci miejsc 11-20 jako Nagrodę otrzymują:  

E3034 MLP Książęca Rodzina + Płyta DVD z serialem MLP cz. 22 Galapagos o 

łącznej wartości 129,99 PLN 

 

- Laureaci miejsc 21-35 jako nagrodę otrzymują:  

B9820 MLP Miękki Kucyk Pluszowy + Puzzle MLP Trefl o łącznej wartości 68,99 

zł, 

 

- Laureaci miejsc 36-55 jako Nagrodę otrzymują: 

B8924 MLP Kucyk Podstawowy + Magazyn MLP Egmont 39,99 zł. 

 
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.miniminiplus.pl/konkursy do dnia 21 grudnia 2018 r. 

4. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej wyłącznie za pomocą 
informacji opublikowanej na stronie internetowej 
www.miniminiplus.pl/konkursy. 

5. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem kuriera 
lub poczty w terminie 60 dni roboczych od daty opublikowania wyników 
Konkursu na stronie internetowej www.miniminiplus.pl/konkursy, na adres 
pocztowy wskazany w formularzu na stronie Konkursu. Organizator nie ponosi 



odpowiedzialności za brak aktualizacji adresu korespondencyjnego przez 
Uczestników Konkursu.  

6. W przypadku braku odebrania Nagrody przez Laureata Konkursu lub braku 
przyznania Nagrody przez komisję konkursową, Nagroda przechodzi na rzecz 
Organizatora Konkursu. 

7. Tylko Laureat Konkursu ma prawo do Nagrody, tym samym Laureat Konkursu nie 
ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

8. Laureat Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, nie ma prawa do żądania 
wypłaty pieniężnego ekwiwalentu za Nagrodę, ani zamiany jej na nagrodę innego 
rodzaju. 

 

Artykuł 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać bezpośrednio do siedziby 
Organizatora Konkursu (do ITI Neovision S.A.), listownie lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres robot@miniminiplus.pl, w każdym przypadku z dopiskiem:  
„Reklamacja Konkursu My Little Pony - Zabawa w klasy” lub w tytule wiadomości 
wysłanej drogą elektroniczną. 

2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w 
terminie 30 dni od daty ich otrzymania, zaś odpowiedź udzielana w zależności 
od sposobu złożenia reklamacji – listownie, bądź za pomocą poczty 
elektronicznej. 

 

Artykuł 5 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), dalej jako: „RODO”, administratorem danych osobowych osób 
fizycznych przekazanych na potrzeby udziału w Konkursie (dzieci i ich 
rodziców/opiekunów prawnych) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie 
(02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, 
skr. pocztowa 8, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” (dalej jako: 
„Administrator”).  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem 
adresu poczty elektronicznej: iod@ncplus.pl.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia Konkursu,  
w szczególności w celu: weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu 
wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, weryfikacji Prac, 
wyłonienia Laureatów Konkursu, prowadzenia komunikacji związanej z 
Konkursem (publicznego podania: imienia, nazwiska, wieku i adresu 
[wyłącznie nazwa miejscowości] w przypadku Laureatów Konkursu, 
prawidłowego dostarczenia nagród), 



b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
Organizatora Konkursu, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji 
związanej z Konkursem, rozliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych, gdy wartość nagrody podlega opodatkowaniu. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres od dnia zamieszczenia danych 
osobowych w Aplikacji do 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, a po 
jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub 
zabezpieczania ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia wszelkich 
obowiązków prawnych Organizatora Konkursu (np. wynikających z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych).  

4. Organizator Konkursu udostępni dane osobowe partnerom biznesowym 
współpracującym przy organizacji Konkursu (w szczególności podwykonawcom).  

5. Zgodnie z art. 13 RODO osobie, której dotyczą dane osobowe przysługują wobec 
Organizatora Konkursu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do 
uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji 
dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,  

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez 
Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu 
administratorowi,  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem), 

h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za 
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z 
informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl).  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia 
udziału w Konkursie. Nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu 
lub weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do 
Nagrody lub odmowy jej wydania. 
 

 

 

Warszawa, 19.11.2018 r. 

 


