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REGULAMIN KONKURSU 

„Przygody Rybki MiniMini 2” 

(dalej „Regulamin”) 

 

Artykuł 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758) przy al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, 

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 0000468644, o kapitale zakładowym 

w wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym, o nr NIP: 521-00-82-774 (dalej: 

„Organizator Konkursu”) ogłasza niniejszym zasady konkursu pod nazwą „Przygody 

Rybki MiniMini 2” (dalej :„Konkurs”). 

 

2. Regulamin określa w szczególności zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród, 

sposób ich uzyskania i przekazania laureatom Konkursu. 

 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do 6 lat w chwili rozpoczęcia Konkursu 

(decyduje rok urodzenia), po spełnieniu warunków określonych w Artykule 2 ust. 1 

poniżej. Uczestnicy zgłaszani są do Konkursu przez swoich rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy dokonując zgłoszenia wyrażają jednocześnie zgodę na udział dziecka 

w Konkursie.  

 

4. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu 

zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są w terminie: od dnia 28.09.2020 

roku do dnia 31.10.2020 roku (włącznie). 

 

Artykuł 2 

Zasady Konkursu 

 

1. Prawo do wzięcia udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie 

wszystkie wymienione poniżej warunki (zwana dalej: „Uczestnikiem Konkursu”): 

 

a) ma nie więcej niż 6 lat w chwili rozpoczęcia Konkursu (liczy się rok urodzenia), 

 

b) której rodzic/opiekun prawny: 

 

(i) zapoznał Uczestnika Konkursu z zasadami Konkursu, a w szczególności z 

zadaniem konkursowym polegającym na stworzeniu przez Uczestnika 

Konkursu obrazka 

o Przygodach Rybki MiniMini i w konsekwencji wykonania zadania 

konkursowego przez Uczestnika Konkursu; 

 

(ii) przygotował obrazek o Przygodach Rybki MiniMini stworzony przez Uczestnika 

Konkursu do zgłoszenia w Konkursie - według szczegółowych wytycznych 

podanych na stronie internetowej Konkursu (miniminiplus.pl) (obrazek  

stworzony przez Uczestnika Konkursu przygotowany do zgłoszenia według ww. 

wytycznych zwany jest dalej jako „Praca Konkursowa”). Praca Konkursowa 

powinna być przygotowana i przesłana za pośrednictwem aplikacji konkursowej, 
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o której mowa w pkt. (iii) poniżej; rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu 

przygotuje Pracę Konkursową do zgłoszenia z wykorzystaniem grafik dostępnych 

na stronie internetowej Konkursu, wybranych wyłącznie według pomysłu 

Uczestnika Konkursu; 

 

(iii) przesłał Pracę Konkursową, za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na 

stronie internetowej miniminiplus.pl oraz w terminie przyjmowania zgłoszeń do 

udziału w Konkursie; 

 

(iv) wraz z przesłaną Pracą Konkursową, wyrazi w imieniu Uczestnika Konkursu, 

zgodę na udział Uczestnika Konkursu w Konkursie (co oznacza równocześnie 

wyrażenie zgody na korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie określonym 

poniżej). Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie wyrażona poprzez 

zaznaczenie potwierdzenia wyrażenia takiej zgody w aplikacji konkursowej 

dostępnej na stronie internetowej miniminiplus.pl.; 

 

Wyrażenie ww. zgody na udział w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie 

zgody na udostępnienie publicznie Pracy Konkursowej na stronie internetowej 

programu MiniMini+ a także na portalach społecznościowych np. typu Facebook 

czy w innych social mediach lub w serwisach typu YouTube. 

 

(v) podał w formularzu konkursowym, za pomocą tej samej aplikacji konkursowej 

dostępnej na stronie miniminiplus.pl, o której mowa w pkt. (iii) powyżej, 

wymagane dane osobowe, tj.: imię, nazwisko i wiek Uczestnika Konkursu, a także 

swoje imię i nazwisko jako rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, 

adres mailowy i numer kontaktowy oraz adres korespondencyjny potrzebny do 

wysyłki nagród, 

 

2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu może przesłać nieskończenie wiele 

zgłoszeń konkursowych, pod warunkiem zgłoszenia ich ze wskazaniem każdorazowo 

tego samego adresu e-mail. Jedno zgłoszenie konkursowe będzie zawierało jedną Pracę 

Konkursową.  

 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

 

4. Nadesłane Prace Konkursowe, po weryfikacji spełnienia kryteriów konkursowych, w tym 

m.in. weryfikacji wymogów technicznych oraz po sprawdzeniu, czy nadesłany materiał 

nie zawiera treści promujących podmioty trzecie, mogą być opublikowane na stronie 

internetowej miniminiplus.pl, po akceptacji Organizatora Konkursu w terminie do 5 

(słownie: pięciu) dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia. Ponadto, materiały mogą 

być również opublikowane (rozpowszechnione) na portalach społecznościowych np. 

typu Facebook czy innych social mediach lub w serwisach typu YouTube.  

 

Zgłoszone i opublikowane Prace Konkursowe mogą być w każdym czasie usunięte przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu ze strony internetowej 

miniminiplus.pl, co jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika Konkursu z udziału w 

Konkursie. Link umożliwiający usunięcie Pracy Konkursowej (rezygnacja z udziału w 

Konkursie) zostanie wysłany do rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu wraz 

z informacją o akceptacji zgłoszenia konkursowego na adres mailowy, podany zgodnie 

z Art. 2 ust. 1 lit. b (v) Regulaminu. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, 

Organizator Konkursu w miarę możliwości postara się usunąć Prace Konkursowe 

również z innych miejsc publikacji takich materiałów.  
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5. Praca Konkursowa stworzona przez Uczestnika Konkursu zostanie oceniona przez 

komisję konkursową Organizatora Konkursu (dalej: „Komisja Konkursowa”). Komisja 

Konkursowa będzie oceniać pomysłowość i oryginalność Pracy Konkursowej. Komisja 

Konkursowa wybierze Prace Konkursowe, które w jej ocenie zostały wykonane 

najciekawiej, najbardziej fantazyjnie, najbardziej pomysłowo. 

 

6. Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, 

rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu oświadcza, że:  

 

a) wysłana Praca Konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem 

chronionych dóbr osób trzecich; 

b) w nadesłanym materiale nie są promowane produkty, ani usługi, w tym 

oznaczenia podmiotów trzecich, a w szczególności podmiotów 

prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora 

Konkursu; 

c) wyraża zgodę na nieodpłatną publikację Pracy Konkursowej w sposób 

opisany  

w Regulaminie  

 

7. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu oświadcza, że wszystkie treści 

zamieszczone w ramach Konkursu, w tym dane, informacje, materiały (m.in. zdjęcia, 

rysunki, tekst) itd. (dalej: „Treści Użytkownika”) oraz wykorzystanie tych Treści 

Użytkownika w ramach Konkursu nie naruszy prawa, ani praw osób trzecich (w tym praw 

autorskich lub dóbr osobistych). 

 

8. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie 

w przypadku naruszenia przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu lub 

przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu lub też w przypadku, gdy 

rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu lub Uczestnik Konkursu postępują w 

sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji podjęcia przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu lub przez Uczestnika Konkursu 

ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy podjęte zostały działania 

mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, jak 

również poprzez wykorzystanie oprogramowania służącego do osiągnięcia tych celów. 

 

9. Niedopuszczalne jest:  

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w 

Konkursie fotografii, nagrań, rysunków lub danych i profili osób trzecich oraz 

profili niezgodnych z Regulaminem;  

b) naruszanie jakiegokolwiek z punktów Regulaminu;  

c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa lub dobra 

osobiste osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w materiałach 

konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp. 

 

10. Przed wzięciem udziału w Konkursie, rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu 

powinien zapoznać się z Regulaminem i uzgodnić z Uczestnikiem Konkursu jego udział 

w Konkursie. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z 

Regulaminem oraz jego akceptacją.  

 

Artykuł 3 
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Nagrody 

 

1. Na podstawie przesłanych zgłoszeń, Komisja Konkursowa wyłoni 100 (słownie: stu) 

laureatów, którzy będą uprawnieni do otrzymania Nagrody (dalej: „Laureat Konkursu” 

lub „Laureaci Konkursu”). 

 

2. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody” lub „Nagroda”) jest 100 (słownie: sto) 

zestawów składających się z 3 (słownie: trzech) maskotek z podobiznami głównych 

bohaterów audycji pt. „Przygody Rybki MiniMini” tj. Rybki MiniMini, Ośmiornicy Loli i 

Delfinka Finka. 

 

3. Rodzic/opiekun prawny Laureata Konkursu zostanie poproszony przez Organizatora 

Konkursu w formie wiadomości e-mail o potwierdzenie imienia i nazwiska Laureata 

Konkursu, podanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. na 

potrzeby doręczenia Nagrody), w terminie 7 dni od daty otrzymania takiej wiadomości 

od Organizatora Konkursu. W przypadku niepodania przez rodzica/opiekuna 

prawnego wszystkich ww. danych w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wiadomości e-mail lub też podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, 

Organizator Konkursu będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika Konkursu z 

Konkursu. W takim przypadku Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do 

przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. 

 

4. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 90 dni roboczych od daty ogłoszenia Laureatów 

Konkursu. 

 

5. Wyniki Konkursu, w tym informacja o przyznaniu Nagród - lista Laureatów Konkursu 

(imię i nazwisko) – zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej 

miniminiplus.pl do dnia 30.11.2020 roku. 

 

6. Każdy Laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma 

prawo wyłącznie do jednej Nagrody (jednego zestawu), bez względu na liczbę 

zgłoszonych Prac Konkursowych. 

 

7. Laureaci Konkursu ani rodzice/opiekunowie prawni Laureatów Konkursu nie mają 

prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani zamiany jej na 

nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

 

8. W przypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z Nagrody lub utraty przez Laureata 

Konkursu prawa do Nagrody, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do decyzji o 

tym, czy zostanie przyznana Nagroda innemu Uczestnikowi Konkursu. 

 

 

Artykuł 4 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora 

Konkursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia i opublikowania wyników Konkursu - w 

drodze wiadomości mailowej na adres: robot@miniminiplus.pl (decyduje data wysłania 

wiadomości mailowej), bezpośrednio do biura Organizatora Konkursu lub listem 

poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego) – z dopiskiem: 

Konkurs „Przygody Rybki MiniMini”.  
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2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 

30 dni od daty ich otrzymania. 

 

3. W przypadku problemów technicznych związanych z dołączeniem jakichkolwiek 

materiałów konkursowych, należy skontaktować się z Organizatorem Konkursu przez 

skrzynkę e-mailową: robot@miniminiplus.pl. Reklamacje, o których mowa w zdaniu 

poprzednim należy składać w terminie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie, 

co umożliwi Organizatorowi Konkursu wyjaśnienie przyczyn problemu, naprawienie 

ewentualnego błędu i  w konsekwencji zrobienie prawidłowego zgłoszenia udziału do 

Konkursu przez Uczestnika Konkursu. 

 

Artykuł 5  

Przechowywanie dokumentacji 

 

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez 

Organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza 

dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być 

przechowywana przez dłuższy okres czasu.  

 

 

 

 

Warszawa, dnia 28.09.2020 r.  
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Załącznik nr 1 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu „Przygody Rybki 

MiniMini 2” 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-

758), przy Al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. 

pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (dalej: „Administrator”).  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty 

elektronicznej: iod@canalplus.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:  

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz realizacji 

postanowień Regulaminu; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora) w celu ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń. 

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres trwania Konkursu, a po jego 

upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. 

wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:  

1) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, informacji dotyczących takiego 

przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii (przy czym pierwsza kopia jest wydawana 

nieodpłatnie); 

2) prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych, jeżeli dane przetwarzane przez 

Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych; 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, o 

ile jest to technicznie możliwe;  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 
1 Rozporządzenie 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: RODO”. 
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7) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody (bez wpływu na 

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

cofnięciem); 

8) 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. 

Prawa wymienione w pkt 1) – 7) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt 2 lub poprzez kontakt z Administratorem 

wskazanym w pkt 1. 

6. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu 

Administratora): partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy 

drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, 

biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się 

badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i 

utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. 

 


