
Regulamin konkursu „#podejrzanasprawa” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki przeprowadzenia 

konkursu pod nazwą „#podejrzanasprawa”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę jest Rabbit Action spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 36, 01-830 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000356640, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 

Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł wpłacony w 

całości; NIP: 5213559260; REGON: 142289602; e-mail: rabbitaction@rabbitaction.pl, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu TikTok 

(prowadzonego przez Musical.ly. Inc. z siedzibą w Santa Monica, CA 90404 USA), 

zwanego dalej „Serwisem” lub „TikTok”.  

4. Ogłoszenia i informacje na temat Konkursu będą udostępniane przez Organizatora za 

pośrednictwem Serwisu (wiadomości, banner promocyjny) oraz na profilach 

Organizatora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). 

 

§ 2 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00, a kończy się w dniu 4 

września 2019 r. o godzinie 12:00.  

 

§ 3 

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher w formie trzech kodów elektronicznych, z których 

każdy podlega wymianie na dostęp do jednego filmu w jakości HD w kinie 

internetowym Cineman.pl (umożliwiającego oglądanie filmów on line w ramach usługi 

VOD). Realizacja kodu może nastąpić w dniach 5 – 25 września 2019 r.  

2. Każdy z trzech kodów pozwoli na oglądanie filmu przez 48h od momentu uruchomienia 

"play" po aktywacji kodu w serwisie Cineman.pl. Kod upoważni do oglądania filmu w 

jakości HD. Tytuły spośród których zwycięzcą będzie mógł dokonać wyboru zostaną 

zarekomendowane spośród hitów kina akcja/sensacja przez organizatora w linku 

przesłanym z informacją o wygranej, a o wyborze tytułu spośród wskazanych decyduje 

zwycięzca w chwili aktywacji kodu. Do realizacji kodu wymagane jest dokonanie 

bezpłatnej rejestracji w serwisie Cineman.pl 

3. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi 30.  

 



 

II. Warunki udziału w Konkursie 

 

§ 4 

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, 

które ukończyły 18 lat, spełniające następujące warunki: 

 posiadają aktywne konto w Serwisie w czasie trwania Konkursu, 

 posiadają zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na 

udział w Konkursie,  

 zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 nie są pracownikami Organizatora lub Serwisu, jak również ich wstępnymi, zstępnymi, 

małżonkami, rodzeństwem, osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia ani 

osobami pozostającymi we wspólnym pożyciu z pracownikami Organizatora lub 

Serwisu. 

 

§ 5 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie jego trwania, za pośrednictwem 

Serwisu TikTok: 
1) zamieścić w Serwisie film, w którym w kreatywny sposób niczym bohater filmu 

„Świat w ogniu” - chroni świat, ważne osoby,  demaskuje "podejrzane sprawy" 

2) Użyć filtru „Agent” dostępnego w efektach aplikacji TikTok 

3) oznaczyć film hashtagiem #podejrzanasprawa.  

4) zaobserwować profil TikTok @lubie_filmy 

2. Publikacja przez Użytkownika w Serwisie filmu zgodnie z wytycznymi określonymi w 

ust. 1 powyżej jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia do udziału w Konkursie 

(zwanego dalej: „Zgłoszeniem”). 

3. Dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika będzie poczytywane jako przejaw akceptacji 

brzmienia treści Regulaminu.   

4. Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Uczestnik nabywa prawo tylko do jednej nagrody, niezależnie od ilości Zgłoszeń.  

 

§ 6 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia od udziału w Konkursie Zgłoszenia, 

które: 

 zawiera wulgaryzmy oraz inne treści obraźliwe lub nieprzyzwoite, 

 odnosi się w swoim kontekście do kwestii wiary i religii, 

 promuje przemoc, nietolerancję i zachowania agresywne, 

 zawiera treści pornograficzne lub podtekst seksualny, 

 zawiera treści polityczne lub propagandowe, 

 utrwala wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na jego publikację, 



 zawiera inne niż wymienione powyżej treści, których rozpowszechnianie jest 

sprzeczne z prawem, 

 w inny sposób narusza prawa osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw 

autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych.  

2. Organizator ponadto ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Użytkownika, 

który łamie postanowienia Regulaminu.  

 

III. Przeprowadzenie Konkursu 

 

§ 7 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”).  

2. W skład Komisji Konkursowej będą wchodziły trzy osoby wyznaczone przez 

Organizatora. 

§ 8 

1. Ocenie przez Komisję będą podlegać tylko te Zgłoszenia, które spełniają wymagania 

określone w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenia dokonane po terminie wskazanym w 

§ 2 Regulaminu nie będą uwzględniane przy wyłanianiu laureatów Konkursu.  

2. Przy wyborze laureatów Konkursu, Komisja będzie kierowała się subiektywną oceną 

Zgłoszeń. Kryterium oceny będą stanowić: 

a. oryginalność, 

b. kreatywność, 

c. poziom artystyczny filmu.  

3. Laureatami Konkursu będą osoby, których Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję 

spośród Zgłoszeń jako najlepsze z punktu widzenia wskazanych kryteriów oceny.   

4. Komisja wybierze spośród Uczestników 30 laureatów, którzy zostaną nagrodzeni. W 

przypadku braku dostatecznej ilości Zgłoszeń, Komisja może zadecydować o 

nieprzyznawaniu nagród.  

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 6 września 2019 r. o godzinie 15:00 na stronie 

internetowej Organizatora: http://www.rabbitaction.pl/konkurs-

podejrzanasprawa.plf.  Publikacja wyników będzie polegać na wskazaniu nazw 

użytkowników w Serwisie tych z Uczestników, którzy zostaną wskazani przez Komisję 

jako laureaci Konkursu.  

 

 

§ 9 

1. Uczestnik będący laureatem Konkursu może zrzec się prawa do nagrody. W takim 

przypadku nagroda przepada i nie zostaje ona przydzielona innemu Uczestnikowi.  

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani jakąkolwiek inną formę 

rekompensaty.  

http://www.rabbitaction.pl/konkurs-podejrzanasprawa.plf
http://www.rabbitaction.pl/konkurs-podejrzanasprawa.plf


3. Nagroda zostanie przekazana laureatowi Konkursu w formie wiadomości wysłanej za 

pośrednictwem Serwisu. 

4. Warunkiem odbioru nagrody przez laureata jest odebranie powiadomienia 

systemowego w Serwisie – wiadomości TikTok z konta @lubie_filmy, oraz utrwalenie 

przesłanego w wiadomości kodu w taki sposób, aby możliwa była jego wymiana na 

dostęp do filmu w serwisie Cineman.pl.  Brak odbioru nagrody będzie równoznaczny z 

przepadkiem nagrody.  

 

IV. Dane osobowe 

 

§ 10 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest 

Organizator. Dane Organizatora, pod którymi Uczestnik może się z nim skontaktować 

zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

2. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych, 

2) ich poprawiania, 

3) żądania ich usunięcia, 

4) ograniczenia przetwarzania,  

5) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że jego dane osobowe są przetwarzane 

przez Organizatora niezgodnie z prawem, Uczestnik jest uprawniony do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu: 

1) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu i przyznania 

nagród w Konkursie, 

2) odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Konkursu. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak bez 

podania takich danych uczestnictwo w Konkursie będzie niemożliwe, jak również 

niemożliwe może okazać się udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu.  

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Organizatora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Rozporządzenia 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). Prawnie 

usprawiedliwionym celem administratora jest organizacja Konkursu, w tym 

odpowiedź na pytania związane z Konkursem oraz realizacja celu marketingowego, 

którym jest promocja filmu „Moja Gwiazda”. Dodatkowo, podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a zatem obowiązek prawny 

administratora związany z realizacją obowiązków podatkowych związanych z 

organizacją Konkursu i wydaniem nagród. 



7. Dane osobowe Uczestnika będą przekazane podmiotom świadczącym usługę hostingu. 

Ponadto, dane Uczestnika konkursu będą widoczne dla innych użytkowników Serwisu, 

zaś nazwa użytkownika wykorzystywana w Serwisie przez laureatów będzie ujawniona 

przez Organizatora użytkownikom Internetu przy okazji ogłaszania wyników Konkursu.  

8. W zakresie udziału Uczestnika w Konkursie, dane osobowe Uczestnika będą 

przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz 

przez czas niezbędny do wykazania jego prawidłowej realizacji i wypełnienia 

obowiązków prawnych z nim związanych, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub 

zobowiązań podatkowych. W zakresie udzielenia odpowiedzi na wiadomość 

Uczestnika, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas potrzebny na 

rozwiązanie poruszonej przez Uczestnika sprawy. 

9. Uczestnik ma prawo sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych przez 

Organizatora, jednak sprzeciw taki wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją 

Uczestnika. W sytuacji, gdy do przetwarzania danych dochodzi na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, takie sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.  

 

V. Reklamacje 

 

§ 11 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres 

rabbit@rabbitaction.pl lub pisemnie listem poleconym przesłanym na adres 

Organizatora 

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego umożliwiające udzielenie 

odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji. 

3. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.rabbitaction.pl/regulamin-podejrzanasprawa.pdf 

 

 


