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REGULAMIN KONKURSU 

„Urodziny Rybki MiniMini” 

 

(dalej: „Regulamin”) 

 

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Urodziny Rybki MiniMini” (dalej: „Konkurs”) jest CANAL+ Polska 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, 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”). 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody dostarczane są wyłącznie 

pod adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są:  

a) od dnia 12.12.2020 roku do dnia 18.12.2020 roku - w pierwszej turze Konkursu (dalej „I tura 

Konkursu”), oraz  

b) od dnia 19.12.2020 roku do dnia 20.12.2020 roku - w drugiej turze Konkursu (dalej „II tura 

Konkursu”).  

4. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na oficjalnym profilu 

programu MiniMini+.  

6. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z Konkursem należy kierować do Organizatora Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób 

sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook Inc. Przystąpienie do Konkursu jest 

równoznaczne ze zwolnieniem przez Uczestnika serwisu Facebook z odpowiedzialności z tytułu 

prowadzonego Konkursu przez Organizatora Konkursu.  

 

Artykuł 2 Uczestnicy Konkursu  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które spełniają wszystkie warunki zawarte w Regulaminie, a w szczególności, które dokonały 

zgłoszenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnicy”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu ani członkowie 

najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
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rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed 

dokonaniem zgłoszenia do udziału w Konkursie. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne 

z akceptacją Regulaminu. Ponadto, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w 

Konkursie, a w szczególności wykonania zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem. 

4. Uczestnik oświadcza, że jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku do 10 roku życia (liczy się 

data dokonania zgłoszenia). Uczestnik zobowiązuje się wyjaśnić dziecku zasady Konkursu oraz uzgodnić z 

dzieckiem wspólne wykonanie zadania konkursowego.  

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w 

tym także prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.  

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

7. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem konta w serwisie Facebook, z wykorzystaniem którego zostanie 

dokonane zgłoszenie do Konkursu.  

8. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie 

złożone na adres Organizatora Konkursu podany w Artykule 1 pkt. 1 powyżej.  

 

Artykuł 3 Przebieg Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik wraz z dzieckiem, którego jest rodzicem/opiekunem prawnym 

wykona pracę konkursową i dokona zgłoszenia udziału w Konkursie.  

2. Praca konkursowa będzie polegała na wykonaniu laurki dla Rybki MiniMini z okazji jej urodzin. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez wklejenie przez Uczestnika w komentarzu pod postem 

konkursowym zdjęcia przygotowanej pracy konkursowej. Zgłoszenie konkursowe powinno zostać 

opublikowane pod postem konkursowym w serwisie Facebook (tj. dostępnym na stronie 

www.facebook.com, na profilu programu MiniMini+), w terminie określonym w Artykule 1 pkt 3 niniejszego 

Regulaminu. 

4. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń. Każde zgłoszenie ma równe 

szanse w Konkursie. 

5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową Organizatora Konkursu (dalej: „Komisja 

Konkursowa”), która składać się będzie z osób delegowanych przez Organizatora Konkursu. Komisja 

Konkursowa wybierze te prace, które w jej ocenie były najciekawsze, najbardziej fantazyjne, pomysłowe i 

oryginalnie.  

6. Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa wykonana została przez niego osobiście wraz z jego dzieckiem 

i jest wynikiem indywidualnej pracy twórczej. Uczestnik oświadcza, że forma i treść wykonanej i przesłanej 

pracy konkursowej nie narusza przepisów prawa, w tym autorskich praw majątkowych i pokrewnych ani 
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dóbr osobistych osób trzecich. Ponadto, praca nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za 

obraźliwe lub wulgarne. Organizator Konkursu ma prawo usunąć treści, które w jego ocenie naruszają 

warunki, o których mowa w niniejszym ustępie.  

7. Uczestnik z dniem dokonania zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na korzystanie z pracy konkursowej 

w zakresie opisanym w Artykule 5 Regulaminu.  

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie pracy konkursowej przez osoby 

trzecie. 

9. Praca konkursowa nie może zawierać treści reklamowych ani promocyjnych dotyczących podmiotów 

innych niż Organizator Konkursu, w szczególności podmiotów konkurencyjnych dla Organizatora 

Konkursu (np. innych nadawców telewizyjnych oraz nadawanych przez nich audycji).   

10. Prace konkursowe nie spełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane. 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi zgodnie z Art. 4 pkt. 5 i 6 poniżej.  

12. Po zakończeniu I tury Konkursu Organizator Konkursu planuje zorganizować w serwisie Facebook, na 

profilu programu MiniMini+ ogólnodostępne wydarzenie on-line będące interaktywnym spotkaniem z 

Rybką MiniMini. Wydarzenie planowane jest na dzień 19.12.2020 na godz. 17:00. W przypadku ewentualnej 

zmiany daty lub godziny wydarzenia – aktualne informacje zostaną przekazane na bieżąco profilu 

programu MiniMini na Facebooku. Ewentualna zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga 

zmiany Regulaminu. Wydarzenie zostanie przeprowadzone według scenariusza, pomysłu i dowolnych 

założeń artystycznych Organizatora Konkursu.  

 

Artykuł 4 Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

1) w I turze Konkursu:  

a) 5 (pięć) zestawów składających się ze Smart Boxa Kreatywnego i kompletu 3 (trzech) maskotek z 

podobiznami bohaterów (Rybka MiniMini, Delfin Finek, Ośmiornica Lola) albo 

b) 8 (osiem) zestawów składających się z kompletu 3 (trzech) maskotek MiniMini (Rybka, Delfin, 

Ośmiornica),  

 

przy czym zestaw, o którym mowa w pkt. a) powyżej otrzymają Ci Laureaci Konkursu, których prace 

konkursowe zostaną ocenione na 11 - 20 punktów, natomiast zestaw, o którym mowa w pkt. b) powyżej 

otrzymają Ci Laureaci Konkursu, których prace konkursowe zostaną ocenione na  5 - 10 punktów.  

 

2) w II turze Konkursu:  

a) 5 (pięć) zestawów składających się z kompletu 3 (trzech) maskotek z podobiznami bohaterów 

(Rybka MiniMini, Delfin Finek, Ośmiornica Lola).  
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2. Laureatem Konkursu jest Uczestnik, który zgłosił do Konkursu pracę konkursową, która następnie została 

wyłoniona przez Komisję Konkursową ( „Laureat Konkursu”). 

3. Każdy Laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie 

do jednej nagrody. 

4. Laureaci 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. 

5. Ogłoszenie wyników I tury Konkursu nastąpi w dniu 19.12.2020 roku. Ogłoszenie wyników II tury 

Konkursu nastąpi w dniu 21.12.2020 roku. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym 

stanowiącym zgłoszenie do Konkursu, zawierającym pracę konkursową - informacji, że ta praca 

konkursowa została wyłoniona w Konkursie.  

7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook 

(www.facebook.com) w komentarzu pod zgłoszeniem konkursowym, zgodnie z pkt. 6 powyżej.  

8. Następnie Laureat Konkursu w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook zostanie 

poproszony o: 

(a) kontakt z Organizatorem Konkursu w prywatnej wiadomości zwrotnej również za pośrednictwem 

serwisu Facebook, w celu uzgodnienia warunków dostarczenia nagrody, oraz 

(b) przesłanie w terminie 7 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora 

Konkursu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji (ulica, numer 

domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu.  

9. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem w terminie do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni 

kalendarzowych od otrzymania danych od Laureata Konkursu danych, zgodnie z pkt. 8 (b) powyżej.  

10. Laureat Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Laureat Konkursu traci prawo do nagrody 

w przypadku, gdy: 

a) Organizatorowi Konkursu, pomimo próby skontaktowania się z Laureatem Konkursu (tj. w trybie 

wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook - www.facebook.com), nie 

uda się skontaktować z Laureatem Konkursu i w konsekwencji Organizator Konkursu nie otrzyma 

od Laureata Konkursu danych, o których mowa w pkt. 8 (b) powyżej, na potrzeby wysłania nagrody,  

b) Laureat Konkursu odmówi podania danych osobowych umożliwiających wydanie nagrody lub nie 

przekaże tych danych pomimo wezwania Organizatora Konkursu, 

c) wysłana przez Organizatora Konkursu nagroda nie zostanie odebrana.  

11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem 

nagrody Laureatowi Konkursu wynikające z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, a w 

szczególności wynikające z błędnego podania przez Laureata Konkursu adresu do korespondencji lub 

innych wymaganych przez Organizatora Konkursu danych.  
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Artykuł 5 Zgoda na korzystanie z prac konkursowych 

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia zgody na korzystanie z pracy konkursowej 

(wraz ze zdjęciem przedstawiającym pracę) zgodnie z Regulaminem.  

2. W związku z powyższym, Uczestnik, z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu, wyraża nieodpłatnie 

bezwarunkową zgodę na wykorzystanie prac konkursowych (również bez wskazywania jej autorstwa) 

zgłoszonych przez niego do Konkursu w celu: (i) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy, (ii) wyprodukowania przez 

Organizatora Konkursu materiału filmowego na potrzeby interaktywnego wydarzenia (spotkania z Rybką 

MiniMini), o którym mowa w Artykule 3 pkt. 12 Regulaminu - według scenariusza stworzonego przez 

Organizatora Konkursu według własnego pomysłu i dowolnych założeń artystycznych Organizatora 

Konkursu. Materiał filmowy, o którym mowa w niniejszym punkcie zostanie opublikowany w szczególności 

pa portalu Facebook, na profilu MiniMini+ w ramach wydarzenia, o którym mowa w Artykule 3 pkt. 12 

Regulaminu.  

3. Zgody, o których mowa pkt. 2 powyżej obejmują prawo do nieograniczonego (w tym czasowo, terytorialnie, 

ilościowo) korzystania z pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu (oraz przez podmioty 

upoważnione przez Organizatora Konkursu) na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności na 

następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci operacyjnej), sieci komputerowej, mobilnej 

lub multimedialnej, umieszczanie w bazach danych, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3)  w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. poprzez udostępnianie w Internecie np. w 

ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 

nieodpłatnych, w szczególności w ramach serwisów typu Facebook, YouTube, itp.,).  

4. Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzanie zmian, przeróbek, modyfikacji pracy konkursowej, 

inkorporowania pracy konkursowej do innych materiałów/dzieł (np. materiału filmowego tworzonego na 

potrzeby wydarzenia interaktywnego) oraz łączenia pracy konkursowej z innymi 

materiałami/utworami/dziełami oraz korzystania z tak zmodyfikowanych prac konkursowych oraz 

materiałów zawierających prace konkursowe w zakresie opisanym w niniejszym punkcie, w tym na 

wymienionych powyżej polach eksploatacji.  
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Artykuł 6 Reklamacje 

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

terminie 30 dni od daty przyznania nagród - bezpośrednio do biura Organizatora Konkursu, listem 

poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).  

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu przesłane po upływie terminu określonego w 

ust. 1 niniejszego artykułu nie będą rozpatrywane. 

3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich 

otrzymania.  

 

Artykuł 7 Postanowienia dodatkowe  

1. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika (lub przez dziecko, które brało udział w tworzeniu wraz z Uczestnikiem pracy 

konkursowej) postanowień Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik (lub też dziecko, które brało 

udział w tworzeniu wraz z Uczestnikiem pracy konkursowej) postępuje w sposób niezgodny z zasadami 

fair play, w tym: 

(a) w sytuacji podjęcia przez Uczestnika (lub też dziecko, które brało udział w tworzeniu wraz z 

Uczestnikiem pracy konkursowej) ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy 

Uczestnik Konkursu (lub też dziecko, które brało udział w tworzeniu wraz z Uczestnikiem pracy 

konkursowej) podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, 

fałszowania danych, jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania służącego do osiągnięcia 

tych celów, 

(b) bierze udział w Konkursie z wykorzystaniem fikcyjnych danych osobowych,  

(c) prowadzi działania sprzeczne z prawem, 

(d) prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu obejście Regulaminu lub zasad przeprowadzenia 

Konkursu 

2. Niedopuszczalne jest:  

(a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie zdjęć, 

prac lub danych i profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem;  

(b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów Regulaminu;  

(c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności 

zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych/w zadaniu konkursowym wulgaryzmów, treści 

obraźliwych itp. 

3. Uczestnik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczone w ramach Konkursu, w tym dane, informacje, 

materiały (m.in. zdjęcia), odpowiedzi na pytania konkursowe, wykonane zadanie konkursowe itd. (dalej: 
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„Treści Użytkownika”) oraz wykorzystanie tych Treści Użytkownika w ramach Konkursu nie naruszy 

prawa, ani praw osób trzecich (w tym praw autorskich lub dóbr osobistych). 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie 

serwisu Facebook, konfiguracji urządzeń Uczestnika z siecią Internet.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Konkursu w czasie 

trwania Konkursu, w sytuacji zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora Konkursu. Zmiana o 

której mowa nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestników. Zmiana nastąpi przez 

opublikowanie nowej treści Regulaminu Konkursu pod postem konkursowym oraz będzie dostępna 

zgodnie z treścią Artykułu 7 pkt 7 niniejszego Regulaminu Konkursu.  

6. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.  

7. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, na stronie internetowej pod 

adresem:  www.miniminiplus.pl. Ponadto link odsyłający do Regulaminu zostanie umieszczony na profilu 

MiniMini+ w serwisie Facebook.  
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Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

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. c) RODO1 w celu: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora) w 

celu: 

a) umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie oraz realizacji postanowień Regulaminu;  

b) 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; 

7) 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 

 

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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elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami 

dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl. 

Prawa wymienione w pkt 1) – 6) 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): kooperatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące 

korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty. 

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

 


