
Regulamin Konkursu Świątecznego z Zalando 

1. Postanowienia ogólne 

• Organizatorem Konkursu Świątecznego z Zalando jest blog 
www.onelittlesmile.pl, fundatorem nagród w Konkursie jest firma: Zalando 
SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin.  

• Konkurs rozpoczyna się dnia 06 grudnia 2016 r. i trwa do 13 grudnia 2016r.  
• Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
• Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem bloga www.onelittlesmile.pl 
• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Zasady konkursu 

• Zadaniem uczestników Konkursu jest pozostawienie w komentarzu pod 
wpisem konkursowym odpowiedzi na pytanie: 
a) Jakim prezentem chciał(a)byś obdarować bliską Ci osobę w te Święta? i 

dlaczego? Wklej link do strony produktu z Zalando i krótko uzasadnij swój 
wybór. 

• Użytkownik, zgłaszając swoją pracę do konkursu jednocześnie oświadcza, iż 
posiada prawa autorskie do opublikowanego Utworu.  

• Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona w zaktualizowanym 
wpisie konkursowym na blogu http://onelittlesmile.pl/ do pięciu dni 
roboczych od daty zakończenia konkursu. 

• O wyborze zwycięzców decydować będzie Organizator Konkursu wraz z 
fundatorem Nagród. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których 
odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze. 

• O przyznaniu nagrody, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w formie 
odpowiedzi na zamieszczony komentarz.  

• Zwycięzcy Konkursu aby otrzymać nagrodę, w ciągu 7 dni roboczych 
zobowiązani będą przesłać swoje dane adresowe na adres e-mail: 
kontakt@onelittlesmile.pl  
 
Uwaga: odbiór nagrody będzie wiązał się z przesłaniem danych 
adresowych z tego samego adresu e-mail, pod którym uczestnik zostawił 
komentarz w systemie Disqus. 

• Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie własnego imienia i 
nazwiska oraz zgłoszenia konkursowego na blogu http://onelittlesmile.pl/ 

• Zgłoszenia do Konkursu zrealizowane w sposób nieprawidłowy nie będą brane 
pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do 
niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy 
internetowych czy systemu uczestnika. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 
lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych 
danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

https://www.zalando.pl/prezenty-swiateczne-kobiety/
mailto:kontakt@onelittlesmile.pl


• Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz, przesyłając do 
Konkursu tylko jedno zgłoszenie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia 
odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w 
Konkursie. 

• Nagrody nieodebrane przepadają. 

d) Nagrody  
• Nagrodami w konkursie są:  

1. miejsce: karta upominkowa o wartości 250 zł do wykorzystania na 
Zalando.pl 

2. miejsce: karta upominkowa o wartości 150 zł do wykorzystania na 
Zalando.pl 

3. miejsce: karta upominkowa o wartości 100 zł do wykorzystania na 
Zalando.pl 

3. Dane osobowe 

• Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

• Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 
konkursu jest Organizator Konkursu. 

• Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z 
przeprowadzenia Konkursu.


