
          Regulamin konkursu:
    „Jaki jest Twój sposób na perfekcyjny poranek?”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu “Jaki jest Twój sposób na perfekcyjny poranek?“ (zwanym dalej 
“Konkursem”) jest marka GIORRE, należąca do Silvexcraft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie,
ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca nr NIP 5170373027 oraz marka BOHOMOSS, należąca 
do BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz S.C. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Technologiczna 46, 35-213
Rzeszów, NIP: 655 19 76 071 (zwani dalej „Organizatorami”).
2. Fundatorem nagród są Organizatorzy.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Instagram oraz 
Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronach Organizatorów: 
https://www.instagram.com/bizuteriagiorre/,https://www.instagram.com/bohomoss/, (zwanych dalej 
“Profilami firmowymi”).
5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. zc 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

       § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) 
Kodeksu Cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem 
pracowników Organizatorów.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram
b) zaobserwowanie profilu https://www.instagram.com/bizuteriagiorre/ oraz  
https://www.instagram.com/bohomoss/,
b. zamieszczenie pod postem konkursowym opublikowanym na Instagramie odpowiedzi na 
postawione pytanie konkursowe;
3. Konkurs trwa od dnia 19.09.2022 r. do 26. 09.2022 do godz. 23:59. Ogłoszenie wyników: 27 
września 2022 r. 
4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu jedną odpowiedź na postawione pytanie 
konkursowe.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy Instagram oraz Facebook.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony (profili 
firmowych) na skutek działań platformy Instagram.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest

I miejsce:

a) Wybrana przez Zwycięzcę Piżama od Bohomss z kategorii „BESTSELLERY” o wartości do
329,90 zł

b) Choker pancerka z zawieszką perła od Giorre - o wartości 459,00 zł 

2. Łączna wartość nagród w Konkursie stanowi kwotę do 788,90 zł brutto (słownie: siedemset 
osiemdziesiąt osiem złotych, 90/100).

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę oraz inną nagrodę.
4. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przez Zwycięzcę, nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
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§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Po upływie terminu przesyłania zgłoszeń konkursowych (odpowiedzi na postawione pytanie)
specjalne jury powołane przez Organizatorów wybierze Zwycięzców konkursu.
2. Nagrodę otrzyma 1 Uczestnik, który zdaniem jury przesłał najbardziej kreatywną odpowiedź na
pytanie konkursowe oraz spełnił pozostałe warunki konkursu.
3.  Zwycięzca Konkursu  zostanie powiadomiony o  wygranej  i  warunkach  odbioru  Nagrody  za
pośrednictwem  wiadomości  wysłanej  na  adres  e-mail  podany  w  Profilu  lub  –  w  razie  braku
możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną przez serwis Instagram.
4.  Informacja o wygranej  zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od momentu
zakończenia konkursu.
5.  Nagroda zostanie wydana  Zwycięzcy drogą  pocztową  na  podany  przez  Zwycięzcę adres
wysyłkowy.
6.  W  celu  przekazania  Nagród,  Zwycięzca  w  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania  wiadomości  o
wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres odbiorcy nagrody.
7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Nagrody nie zostaną wysłane.
8.  Organizatorzy  mają  prawo  podać  imię  oraz  nazwisko  lub  nick  Zwycięzcy na  swoim profilu
firmowym w serwisie Instagram.
9. Nagrody zostaną przesłane na adres wysyłkowy wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od
daty jego przekazania Organizatorom.
10.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  brak  możliwości  przekazania  Nagród  z
przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania
błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani. W
takim przypadku Nagroda przepada.
11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzców w  sposób  niedozwolony,  w  szczególności  poprzez  zakładanie  fikcyjnych  profili
prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagrody.
2.  Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3.  Pisemna  reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  Uczestnika  oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres jednego z Organizatorów z dopiskiem: REKLAMACJA – KONKURS –WRZESIEŃ.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy miejscowo
Sąd powszechny.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
4. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na Profilach firmowych Organizatorów.
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Załącznik do Regulaminu Konkursu: „Jaki jest Twój sposób na perfekcyjny poranek?

WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA KONKURSU „Jaki jest Twój sposób na perfekcyjny
poranek?“ 

W  związku  z  realizacją  obowiązków  informacyjnych  wynikających  z  Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO"), informujemy, że GIORRE, należąca
do Silvexcraft Sp. z o.o. Sp. k. oraz BOHOMOSS należąca do BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz
S.C.  są  administratorami  Pani/Pana  danych  osobowych  podanych  w  związku  z  realizacją
Konkursu  „Jaki  jest  Twój  sposób  na  perfekcyjny  poranek?“ organizowanym  przez  GIORRE,
należąca do Silvexcraft sp. z o.o. Sp. k. oraz  BOHOMOSS należąca do BOHOMOSS Patrzałek &
Bilanycz S.C będących Organizatorami konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu znajdującym
się w komentarzu na Instagramie pod postem konkursowym  („POST  KONKURSOWY”). Dane
osobowe w zakresie: imię i nazwisko; numer telefonu; adres korespondencyjny, dane niezbędne
do  złożenia  deklaracji  podatkowej,  dane  wskazane  na  fakturze  VAT  (jeśli  dotyczy)  Laureata
Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody Laureata celem wydania nagród w Konkursie,
w  tym  ich  wysyłki  na  wskazany  adres  korespondencyjny.  Nie  będziemy  wykorzystywać
powyższych danych osobowych w celach marketingu elektronicznego, chyba że wyrażą Państwo
zgodę w tym względzie. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu GIORRE, należącą
do Silvexcraft Sp. z o.o. Sp. k. oraz  BOHOMOSS należąca do BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz
S.C.  mogą być  wykorzystane  celem  rozpatrywania  potencjalnych  reklamacji,  w  tym  w  celach
dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
celem uczestnictwa i otrzymania nagrody w Konkursie.

Informujemy,  że  możemy  również  przekazywać  Państwa  dane  osobowe  naszym  partnerom  i
dostawcom  świadczącym  usługi  na  naszą  rzecz,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  powierzenia
przetwarzania danych osobowych, bądź podmiotom publicznym upoważnionym do ich pozyskania
na podstawie przepisów prawa. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie na
obszarze EOG; przez okres trwania i w celu przeprowadzenia Konkursu, oraz po jego realizacji
zgodnie  z  terminami  przedawnienia  zobowiązań  podatkowych  lub  przez  okres  dochodzenia
ewentualnych roszczeń, a następnie je usuniemy. 

Mogą  Państwo  uzyskać  informacje  na  temat  przetwarzanych  przez  nas  danych  osobowych
bezpłatnie,  w dowolnym terminie  i  bez  obowiązku  podawania  uzasadnienia.  Przysługuje  także
Państwu  prawo  do  poprawiania,  blokowania  lub  usuwania  przetwarzanych  przez  nas  danych
osobowych oraz żądania ich przekazania. W przypadku, gdy GIORRE, należąca do Silvexcraft
Sp. z o.o. Sp. k oraz BOHOMOSS należąca do BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz S.C. przetwarza
Państwa dane  osobowe  na  podstawie  Państwa zgody,  przysługuje  Państwu prawo wycofania
takiej zgody w dowolnym terminie. W celu skorzystania z powyższych praw lub wniesienia skargi,
prosimy  o  kontakt  pod  adresem:  (support@giorre.com).  Ponadto  przysługuje  Państwu  prawo
wniesienia  skargi  do  lokalnego  organu  ds.  ochrony  danych  osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie pola w
formularzu są obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza skutkuje utratą
prawa do nagrody. 

Nick na social media: 

…………………………………………………………………………………..………

Imię i nazwisko Laureata Konkursu: 

……………………………….………………………………………….

Adres korespondencyjny (ulica, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość): 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Właściwy Urząd Skarbowy:…………………………………………………

NIP(jeśli obowiązuje)  …………………………………………

Dowód osobisty:.................................................. 

Data urodzenia:.....................................................................

Pesel:.............................................     

• Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez GIORRE, należąca
do Silvexcraft  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w Tyczynie  oraz BOHOMOSS należąca  do
BOHOMOSS  Patrzałek  &  Bilanycz  S.C.  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  w  sposób  opisany
powyżej  w  związku  z  moim  uczestnictwem  w  Konkursie:  „Jaki  jest  Twój  sposób  na
perfekcyjny poranek?“

• Zostałem/am poinformowany/a, że zgoda ma charakter dobrowolny i mogę ją wycofać w
każdym  momencie,  poprzez  kontakt  z  Organizatorami  konkursu,  lub  bezpośrednio  z
administratorem w sposób wskazany powyżej w klauzuli informacyjnej.

• Potwierdzam,  że zapoznałem/-am się  i  akceptuję  niniejszy  Regulamin  w szczególności
zostałem poinformowany, że w przypadku wygranej „Jaki jest Twój sposób na perfekcyjny
poranek?“  moje  dane  mogą  zostać  opublikowane  na:
https://www.instagram.com/bizuteriagiorre/ oraz  https://www.facebook.com/bizuteriagiorre
oraz  https://www.instagram.com/bohomoss/,   https://www.facebook.com/Bohomoss-
Sensual-Unique-1549118965329623 l 

• Nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w par.  1
Regulaminu Konkursu.


