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      REGULAMIN KONKURSU LG 

„POKAŻ, JAK DBASZ O ZDROWIE ZIMĄ” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „POKAŻ, 

JAK DBASZ O ZDROWIE ZIMĄ” – dalej zwany „Konkursem”. 

 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 000491369, dalej zwany „Organizatorem”.  

 

1.3. Sponsorem Nagród w Konkursie jest „LG Electronics Polska” sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 121072, dalej zwany „Sponsorem”. 

 

1.4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem portali społecznościowych 

Facebook oraz Instagram. 

 

1.5. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez portale społecznościowe 

Facebook oraz Instagram.  

 

1.6. Nadsyłanie zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie trwa od 4 do 31 

stycznia 2022 roku. 

 

1.7. Wyłanianie Zwycięzców Konkursu trwa od 1 do 3 lutego 2022 roku.  

 

1.8. Wysyłanie nagród trwa do 28 lutego 2022 roku. 

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność 

do czynności prawnych. Osoby te muszą przez cały czas trwania Konkursu posiadać 

aktywne konto na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook, które będzie 

miało status „konto publiczne”.    

 

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora  

oraz Sponsora. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób 

powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie 
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się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 

3.1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie powinna w okresie o jakim mowa w ust. 1.6.: 

 

a) na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram na profilu LG Electronics 

Polska sp. z o.o. wejść w post konkursowy „Pokaż, jak dbasz o zdrowie zimą”, 

b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu, 

c) zamieścić na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook na swoim koncie 

albo na koncie Organizatora jako komentarz pod postem konkursowym „Pokaż, 

jak dbasz o zdrowie zimą” treść: „potwierdzam” oznaczającą zapoznanie się z 

Regulaminem Konkursu i akceptację jego treści, a następnie wykonać zadanie 

konkursowe opisane w pkt 3.2. oraz dodać do wpisu każdy z następujących 

hasztagów:  

 

#LGLifesGood 

#LGStyler  

#DbajoZdrowieLG 

#KonkursLGStyler 

 

3.2. Wykonanie zadania konkursowego, o jakim mowa w ust. 3.1. lit. c), oznacza 

stworzenie wpisu (posta) zawierającego opowieść na temat dbania o swoje zdrowie 

zimą. Wpis może być opatrzony zdjęciem lub filmem video, jednak nie jest to 

warunek konieczny. 

 

3.3.  Każdy może zgłosić się do udziału w Konkursie dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem 

ust. 4.4. 

 

3.4.  W przypadku dodania w zadaniu konkursowym zdjęcia lub filmu video, o jakim mowa 

w ust. 3.2., zdjęcie lub film nie powinny przedstawiać wizerunku żadnych osób 

fizycznych.  

 

3.5. O czasie zgłoszenia do Konkursu, decyduje chwila rejestracji  

w systemie komputerowym Organizatora. Zgłoszenia w czasie innym niż wskazany w 

ust. 1.6 . nie biorą udziału w Konkursie. 

 
3.6. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika 

Konkursu, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do zgłoszenia 

konkursowego, jak również, że zgłoszenie konkursowe jest przejawem oryginalnej, 
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własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również 

nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

 
3.7. W zgłoszeniu konkursowym zabronione jest używanie wulgaryzmów, obrażanie 

innych osób oraz wszelkie przejawy agresji i dyskryminacji. 

 

3.8. Zgłoszenia niespełniające warunków opisanych w niniejszym rozdziale nie biorą 

udziału w Konkursie. 

 

 

4. NAGRODY 

 

4.1. Nagrodą w Konkursie jest szafa parowa LG Styler, model S3MFC, o wartości 5999,99 

zł, dalej zwana „Nagrodą”. 

 

4.2.  Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego ani pieniężnego.  

 

4.3. Zwycięzcy Konkursu, który odbierze Nagrodę, zostanie przyznana dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 666,49 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie 

wypłacona Zwycięzcy, a przeznaczone będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto 

właściwego organu podatkowego przez Organizatora. 

 

4.4. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w konkursie. 

 

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 

5.1. Nagroda w Konkursie przyznawana jest przez Komisję Konkursową, w której skład 

wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora oraz przez Sponsora. 

 

5.2. Wyłanianie laureata Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora spośród 

wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych. 

 
5.3. Spośród zgłoszeń konkursowych zamieszczonych podczas trwania Konkursu, Komisja 

Konkursowa wybierze jedno zgłoszenie konkursowe, którego autor otrzyma Nagrodę. 

 

5.4. Komisja Konkursowa wyłaniając Zwycięzcę bierze pod uwagę najciekawsze i 

najbardziej kreatywne historie opisane przez Uczestników zgodne z tematem 

Konkursu. Poza głównym Zwycięzcą, Komisja wybiera także dwóch dodatkowych 

Zwycięzców, kolejno zajmujących miejsca od drugiego do trzeciego. Osoby te 
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uzyskają kolejno prawo do Nagrody w sytuacji, gdyby główny Zwycięzca utracił do 

niej prawo z przyczyn o jakich mowa w Regulaminie i dopiero wówczas zostaną o tym 

poinformowani. 

 

5.5. Najpóźniej w dniu 15 lutego 2022 roku na profilach LG Electronics Polska  

na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram ogłoszone zostaną wyniki 

Konkursu publikujące zwycięskie zgłoszenie i imię Zwycięzcy. 

 

 

6. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WYDAWANIE NAGRÓD 

 

6.1. Zwycięzca, który uzyskał prawo do nagrody, do 8 lutego 2022 roku powiadamiany jest 

przez LG Electronics Polska o wygranej w formie prywatnej wiadomości na portalu 

społecznościowym Facebook lub Instagram, w zależności od tego za pośrednictwem, 

którego z tych portali wziął udział w Konkursie. 

 

6.2. W wiadomości o uzyskaniu prawa do nagrody LG Electronics Polska informuje 

uczestnika o konieczności przesłania w formie zwrotnej wiadomości informacji o 

danych adresowych (imieniu i nazwisku, adresie zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, numerze telefonu, adresie e-mail), na jakie ma zostać 

wysłana Nagroda. 

 

6.3. Nieprzesłanie danych przez Zwycięzcę w terminie 3 dni roboczych, od daty 

powiadomienia o wygranej, skutkuje utratą prawa do Nagrody. 

 

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę błędnych 

danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody. 

 

6.5. Nagrody zostają wysłane do Zwycięzcy w formie przesyłki kurierskiej na wskazany 

adres. W razie niemożliwości przesłania Nagrody z przyczyn dotyczących Zwycięzcy, 

traci on prawo do nagrody. 

 

7. DANE OSOBOWE 

 

7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane 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 „RODO”. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

uczestników w ramach Konkursu. 
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7.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LG Electronics Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-

675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod nr KRS 0000121072, NIP: 521-22-14-808, Regon: 012449587, kapitał zakładowy w 

wysokości 28.367.000 złotych (dalej: „LG” lub „Administrator”). 

 Inspektorem danych osobowych  jest Pani Jung Ryu. 

 

7.3. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących danych osobowych 

uczestników Konkursu możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl bądź 

pisemnie na adres Administratora. 

 

7.4.     Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie: 

 

a) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO  (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez który 

należy rozumieć : 

 

 - przeprowadzenie Konkursu „POKAŻ, JAK DBASZ O ZDROWIE ZIMĄ”, 

 

 - dochodzenie i obrona przed roszczeniami uczestników Konkursu „POKAŻ, JAK 

DBASZ O ZDROWIE ZIMĄ”. 

 

b)    art.6 ust.1  lit c RODO - wydanie Nagród i udokumentowania tego faktu na 

potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości w celu 

wypełnienia obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa. 

 

7.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu i okresu reklamacyjnego nie dłużej niż do 28.02.2022 roku oraz 

przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków 

podatkowych, zgodnie z przepisami prawa oraz wycofania zgody lub zakończenia 

działań marketingowych prowadzonych przez Administratora.  

 

7.6. Uwzględniając strukturę organizacyjną Administratora oraz jego podporządkowanie 

organizacyjne w związku z przynależnością do grupy LG, Państwa dane mogą być 

przekazywane do znajdującej się w Korei Południowej centrali LG, tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. Dane osobowe, tych uczestników, którzy są klientami Sponsora 

lub odbiorcami działań marketingowych prowadzonych przez Sponsora mogą być 

również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w 

związku z korzystaniem przez Administratora  z usług dostawców narzędzi służących 
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do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia działań marketingowych. 

Aktualną listę tych podmiotów wraz ze wskazaniem państwa, w którym mają one 

swoją siedzibę, można znaleźć w tym miejscu.  

 

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator korzysta z 

wszelkich możliwych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

przekazywanych danych osobowych, w tym w szczególności:  

- opiera przekazywanie danych na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających 

odpowiedni stopień ochrony w określonym Państwie, zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. 

- zawiera tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską 

zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych 

danych osobowych.  

Więcej informacji dotyczących stosowanych zabezpieczeń w tym ich kopię można 

uzyskać od Administratora, zwracając się na jego adres podany powyżej lub pod 

adresem mailowym Inspektora ochrony danych. 

 

7.7. Dostęp do danych osobowych uczestników Konkursu mogą mieć następujące 

podmioty:  firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, 

firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,  firmy świadczące usługi kurierskie i 

pocztowe, firmy wspierające Administratora w prowadzeniu działań marketingowych, 

spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.  

 

7.8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów  Organizatora. W celu 

skorzystania z przysługujących praw uczestnik powinien skontaktować się z 

Administratorem i przesłać wiadomość na adres: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl 

lub adres korespondencyjny Administratora. W przypadku żądania usunięcia, 

ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

uniemożliwiającego wykonywanie przez Organizatora czynności w ramach Konkursu, 

do których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestnika, żądanie 

takie będzie traktowane równoznacznie z rezygnacją uczestnika z udziału w 

Konkursie. 

 

7.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, iż przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

7.10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu 

bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i 

https://www.lg.com/pl/privacy#SALESFORCE-table
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statystycznych jest dobrowolne. 

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy 

powinni zgłaszać Organizatorowi w formie wiadomości e-mail na adres 

kontakt@strefalg.pl 

 

8.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji oraz treść żądania. 

 

8.3. Reklamacje wysłane w formie wiadomości e-mail powinny być zatytułowane 

„Konkurs – Pokaż, jak dbasz o zdrowie zimą”. 

 

8.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu 

reklamacji uczestnicy są powiadamiani w formie wiadomości e-mail. 

 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1. Nagrody, do których Zwycięzcy lub Zwycięzcy Dodatkowi utracili prawa z przyczyn 

wskazanych w niniejszym regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.  

 

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 

9.3. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatora oraz Sponsora,   

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz na portalach 

społecznościowych Facebook oraz Instagram na profilu Organizatora. 

mailto:kontakt@strefalg.pl

