
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA INSTAGRAMIE 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 
organizowanym na Instagramie.  

1.2. Organizatorem Konkursu jest Berty Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie (73-110), ul. 
Hetmana Stefana Czarnieckiego nr 13 lok 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877819, NIP 
8542433544, REGON 387894523, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (dalej 
jako „Organizator”). 

1.3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod 
adresem:  https://www.instagram.com/thisisberty/   

1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od dnia od 16.08.2021 do 21.08.2021 roku. 

1.5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy posiadający konto na portalu Instagram 
oraz posiadający adres do wysyłki, o którym mowa w pkt 4.6 na terenie Polski. 

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2009r.Nr 
09,poz.1540). 

1.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

1.8. Konkurs finansowany jest ze środków własnych         Organizatora. 

1.9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez   portal 
Instagram. Portal Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego 
uczestnika  konkursu. 

 
 
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 
 

2.1 W dniu 16.08.2021 Organizator zamieści post pod adresem wskazanym w pkt 1.3, 
oznaczony napisem „My dog is the best” (dalej jako „Post konkursowy”). 

2.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie 
Konkursowe polegające na: 

a) napisaniu pod Postem konkursowym komentarza, w którym opisze dlaczego jego 
pies jest najlepszy, przy czym każdy Uczestnik konkursu może zamieścić tylko jeden 
komentarz, w przypadku zamieszczenia kilku komentarzy przez jednego Uczestnika 
pod uwagę będzie brany najwcześniejszy komentarz; 

b) udostępnieniu Postu konkursowego w stories na swoim profilu na portalu Instagram; 



c) obserwowaniu konta Organizatora na portalu Instagram przynajmniej od 
przystąpienia do Konkursu do momentu ogłoszenia wyników Konkursu. 

 
2.3 Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu wchodzącego w 

skład Zadania Konkursowego. 
 
2.4 W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które dotarły do Organizatora do 
końca czasu trwania Konkursu określonego w pkt 1.4. 

 
2.5 Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie 

Konkursowe musi spełniać następujące warunki: 
 

a) Musi być sporządzone w języku polskim, dotyczy to zgłoszeń tekstowych; 
 

b) Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści 
sprzecznych z prawem; 

 
c) Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw 

autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku; 
 

d) W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia 
któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator 
zastrzega sobie prawo nieuwzględnienie Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je 
zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.



3. NAGRODY: 

3.1. Nagrodą (dalej „Nagroda”) do wygrania w Konkursie jest zestaw produktów Organizatora, 
w którego skład wchodzą:  

- Nawilżający szampon dla psów https://pl.thisisberty.com/collections/shampoos-
sprays/products/the-conditioning-shampoo 

- Odświeżająco-nawilżający spray dla psów https://pl.thisisberty.com/collections/shampoos-
sprays/products/refreshing-conditioning-spray 

- The soft turkey – przysmak z indyka dla psa 
https://pl.thisisberty.com/collections/treats/products/treats-soft-turkey 

- The tender tuna – przysmak z tuńczyka dla psa 
https://pl.thisisberty.com/collections/treats/products/treats-tender-tuna 

- The crispy duck – przysmak z kaczki dla psa 
https://pl.thisisberty.com/collections/treats/products/treats-crispy-duck 

-  The wild boar – przysmak z dzika dla psa 
https://pl.thisisberty.com/collections/treats/products/treats-the-wild-boar 

o łącznej wartości  230 złotych. 

3.2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

3.3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. 
 
 
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję. 

4.2. Komisja przyzna Nagrodę opisaną w pkt. 3.1.  Uczestnikowi, którego Zgłoszenie 
Konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i które zostanie uznane za 
najbardziej wyjątkowe i kreatywne.  

4.3. W ramach Konkursu liczba nagród oraz ich łączna wartość zostanie ściśle określona w poście 
konkursowym na Portalu Instagram. Uczestnik, któremu zostanie przyznania Nagroda zostanie 
wymienieniony na profilu Organizatora. 

4.4. Uczestnik, który nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”. 

4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję maksymalnie do 5 dni roboczych od daty 
zakończenia Konkursu. 

4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości 
prywatnej na portalu Instagram. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych 
teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu, adres e-mail) w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora.  

4.7. W przypadku, gdy Laureat nie prześle do Organizatora we wskazanym terminie danych, o 
których mowa w pkt 4.6, Komisja konkursowa wyłoni kolejnego Laureata zgodnie z pkt 4.2. 
Powyższa procedura będzie powtarzana do czasu, aż Laureat poda poprawne dane teleadresowe 



zgodnie z pkt 4.6. 

4.8. Nagroda będzie dostarczana pocztą lub kurierem na koszt Organizatora, na adres Laureata 
podany zgodnie z pkt 4.6. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie 5 dni roboczych, licząc od    dnia 
otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w pkt. 4.6. 

4.9. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych 
lub zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku 
niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również 
w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Laureat traci uprawnienie do 
odebrania Nagrody. 

4.10. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków 
określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa 
ponownie wyłania Laureata Konkursu. 

5. REKLAMACJE 

5.1 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane przez Uczestników w 
wiadomości prywatnej kierowanej do Organizatora na portalu Instagram.Reklamacje, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu, 
jak również w terminie do 5 dni roboczych po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma 
charakter porządkowy (w przypadku reklamacji przesłanych drogą elektroniczną decyduje 
dzień wysłania reklamacji pod powyższy adres e- mail).  

5.2 Reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz 
żądanie Uczestnika.  

5.3 Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 3 
dni roboczych od jej otrzymania przez Organizatora.  

5.4 Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, 
w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne. 

 
 
6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

 
5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. W sprawach dotyczących 

przetwarzania Waszych danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z nami za 
pomocą e-maila na adres: office@thisisberty.com. 

 

5.2 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 
 

5.3 Wasze dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wykonania zobowiązań 
Administratora wynikających z uczestnictwa w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania 



danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem jest organizacja 
i realizacja Konkursu; 

b) udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w Konkursie - podstawą prawną jest 
wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); 

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest 
ochrona przed roszczeniami związanymi z udziałem w Konkursie. 

 

5.4 Administrator będzie korzystał z danych osobowych Uczestników:  

a)  przez okres Waszego uczestnictwa w Konkursie w zakresie, w jakim Wasze dane 
osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu i wykonania zobowiązań 
Administratora wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym odpowiedzi na 
reklamacje (w tym dokumentacji rozliczeniowej),  

b)  przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych 
ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami. 

5.5 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia 
tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.  

5.6 Przysługuje Wam  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO). 

5.7 Przysługuje Wam również prawo wniesienia sprzeciwu  W przypadku wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing 
bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Waszych 
interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

 



 
 
 
6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

6.4 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli na skutek działania 
usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, 
administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub 
oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z 
realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z 
całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo 
dochowania przez Organizatorów szczególnej staranności. 

6.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w 
czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem 
warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już 
nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie. 

6.6 Przystępując do Konkursu (publikując Pracę Konkursową) Uczestnik 
potwierdza tym samym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego  akceptację. 


