
Regulamin „Superbohaterka 2017” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, określają sposób i 

tryb przeprowadzenia plebiscytu i konkursu dla uczestników plebiscytu – pod łączną nazwą 

„Superbohaterka 2017”. 

2. Organizatorem plebiscytu i konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 

00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy: 47.665.426 zł (w całości 

opłacony), zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Fundatorami nagród w konkursie są, poza Organizatorem: 

a) FCA Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. M.Grażyńskiego 141 (kod 

pocztowy: 43-300) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Bielsku Białej, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000019628, NIP  5261027182, 

b) EGORA sp z.o.o sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-759) przy ul. Krętej 

3/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000631944, 

NIP 7010603815, 

c) Koncept PR BIANKA KOWALCZYK z siedzibą w Nowej Woli, ul. Plonowa 6 (kod pocztowy: 

05-500), NIP 835-133-18-73, 

d) Manor House Sp. z o.o. z siedzibą w w Radomsku (kod pocztowy: 97-500), ul. Księdza 

Karola Kościowa 24a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 49217, kapitał zakładowy 2.500.000,00 PLN, wpłacony w całości, NIP: 772-

16-36-424,  

e) Hashtag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 8A (kod pocztowy 01-

745), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy , NIP  951-230-87-11, pod numerem KRS 

0000353809; 

f) Orientana, Anna Wasilewska, 02-834 Warszawa, ul. Moczydłowska 65D, nr NIP 781 113 

76 18, 

g) DIPARLUX Magnon-Jabłońska Gabriella, ul. Czeska 5, 03-902 Warszawa, NIP 1130017867 

REGON 011573300, 

łącznie zwani „Fundatorami”. 

4. Plebiscyt i konkurs zostaną przeprowadzone na stronach prowadzonego przez Organizatora 

serwisu www.wysokieobcasy.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 15 marca 2018 

roku (od godz. 10:00) do 8 kwietnia 2018 (do godz. 23:59).  

5. Uczestnikami plebiscytu i konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które nie zostały 

pozbawione zdolności do czynności prawnych, mające zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani żadnego 

Fundatora, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, ani małżonkowie wstępnych, 



zstępnych ani rodzeństwa pracowników Organizatora ani żadnego z Fundatorów. 

 

§ 2. Plebiscyt – kandydatury i głosowanie  

 

1. W dniach od 15 marca 2018 (od godz. 10:00) roku do 8 kwietnia 2018 (do godz. 23:59) 

uczestnicy plebiscytu głosują na jedną spośród siedemnastu kobiet opisanych na łamach 

magazynu „Wysokie Obcasy” w 2017 roku i wskazanych w Serwisie (w Serwisie są dostępne 

również wszystkie opisy nominowanych).  

2. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu za pomocą formularza dostępnego w 

Serwisie. 

3. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na stronach Serwisu.  

 

§ 3. Konkurs – zgłoszenie udziału i zadanie konkursowe 

 

1. Wraz z plebiscytem jest organizowany fakultatywny konkurs dla osób, które oddadzą głos – 

zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane łącznie z głosami oddanymi w plebiscycie.  

2. Zadaniem konkursowym jest uzasadnienie swojego wyboru w plebiscycie. Osoba, chcąca 

wziąć udział w konkursie, zamieszcza uzasadnienie w przeznaczonej na ten cel części 

formularza plebiscytu, dostępnego w Serwisie (uwaga: aby wziąć udział w konkursie, należy 

wypełnić wszystkie pola tej części formularza). 

3. W razie przesłania przez tę samą osobę więcej niż jednego zgłoszenia, w konkursie 

nagrodzone może być tylko jedno zgłoszenie tej osoby – zawierające wykonane zadanie, 

ocenione przez komisję konkursową najwyżej spośród zadań wykonanych przez tę osobę.  

4. Organizator przewiduje możliwość opublikowania w Serwisie nadesłanego wykonania 

zadania konkursowego (w całości lub w wybranej przez Organizatora części) w związku z 

ogłoszeniem wyników konkursu.  Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik wyraża na to 

zgodę. 

 

§ 4. Nagrody w konkursie 

 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, przyznaniem nagród oraz rozpatrzeniem 

ewentualnych reklamacji uczestników sprawuje Komisja konkursowa składająca się z 

przedstawicieli magazynu „Wysokie Obcasy”.  Komisja konkursowa wyłoni także zwycięzców 

konkursu – autorów najciekawszych uzasadnień – pod względem merytorycznym lub 

językowym – wg swojego uznania. 

2. Komisja wyłoni 15 zwycięzców konkursu: jednego pierwszego stopnia, jednego drugiego 

stopnia, trzech trzeciego stopnia oraz dziesięciu wyróżnionych. 

3. Nagrody: 

a) Zwycięzca pierwszego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

i. 3-dniowy pobyt dla dwóch osób w luksusowym Hotelu Manor House SPA, ul. 

Czachowskiego 56, 26–510 Chlewiska (nagroda nie obejmuje kosztów podróży 

do i z hotelu), dokładna data zrealizowania nagrody do ustalenia z Hotelem 

Manor House SPA (rezerwacje tel. +48 48 628 70 61 wew. 300, 607 195 315, 

adres e-mail: chlewiska@manorhouse.pl), po otrzymaniu przez zwycięzcę 

voucheru; wartość tej części nagrody: 2 510 zł, 



ii. samochód Jeep Renegade do korzystania przez tydzień z pełnym bakiem, 

dokładna data zrealizowania nagrody do ustalenia z Fiat Chrysler Automobiles 

po otrzymaniu przez zwycięzcę voucheru; termin realizacji: maj-wrzesień 2018 r., 

wartość tej części nagrody: 750 zł, 

iii. zestaw od Merz Spezial  zawierający:  3 opakowania Merz Spezial Dragees, 2 

opakowania Cream Mousse Hialuron 50 ml i 2 opakowania Cream Mousse  

Collagen 50 ml, wartość tej części nagrody: 400 zł, 

iv. zestaw kosmetyków Christian Laurent zawierający: Aktywny krem Regenerująco 

– Wzmacniający na noc (50 ml), Infuzyjne Chronoserum Ujędrniająco - 

Liftingujące do ciała na noc (200 ml), Infuzyjny krem liftingujący wypełniający 

zmarszczki na dzień i na noc 45+ (50 ml), Luksusowy Płyn Micelarny z 

molekularnym złotem do demakijażu twarzy i oczu (500 ml), Napinający 

Koncentrat Ujędrniający do Biustu (150 ml), Satynowe Nawilżające Mleczko do 

Ciała ze złotym pyłem (350 ml), wartość tej części nagrody: 200 zł, 

v. kwota 429zł.  

b) Zwycięzca drugiego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

– zestaw Minuit Heart Box CLUSE zawierający zegarek Gold Minuit Mesh oraz 

delikatną bransoletkę do kompletu, 

– samochód Jeep Renegade do korzystania przez tydzień z pełnym bakiem, 

dokładna data zrealizowania nagrody do ustalenia z Fiat Chrysler Automobiles po 

otrzymaniu przez laureata voucheru; termin realizacji: maj-wrzesień 2018, 

– zestaw od Merz Spezial  zawierający:  3 opakowania Merz Spezial Dragees, 2 

opakowania Cream Mousse Hialuron 50 ml i 2 opakowania Cream Mousse  

Collagen 50 ml, 

– zestaw kosmetyków Christian Laurent zawierający: Aktywny krem Regenerująco 

– Wzmacniający na noc (50 ml), Infuzyjne Chronoserum Ujędrniająco - 

Liftingujące do ciała na noc (200 ml), Infuzyjny krem liftingujący wypełniający 

zmarszczki na dzień i na noc 45+ (50 ml), Luksusowy Płyn Micelarny z 

molekularnym złotem do demakijażu twarzy i oczu (500 ml), Napinający 

Koncentrat Ujędrniający do Biustu (150 ml), Satynowe Nawilżające Mleczko do 

Ciała ze złotym pyłem (350 ml). 

Łączna wartość powyższego zestawu nie przekracza 2 000 zł.  

c) Każdy z trzech zwycięzców trzeciego stopnia otrzyma zestaw nagród: 

– samochód Jeep Renegade do korzystania przez tydzień z pełnym bakiem, 

dokładna data zrealizowania nagrody do ustalenia z Fiat Chrysler Automobiles po 

otrzymaniu przez laureata voucheru; termin realizacji: maj-wrzesień 2018, 

– zestaw od Merz Spezial  zawierający:  3 opakowania Merz Spezial Dragees, 2 

opakowania Cream Mousse Hialuron 50 ml i 2 opakowania Cream Mousse  

Collagen 50 ml, 

– zestaw kosmetyków Christian Laurent zawierający: Aktywny krem Regenerująco 

– Wzmacniający na noc (50 ml), Infuzyjne Chronoserum Ujędrniająco - 

Liftingujące do ciała na noc (200 ml), Infuzyjny krem liftingujący wypełniający 

zmarszczki na dzień i na noc 45+ (50 ml), Luksusowy Płyn Micelarny z 

molekularnym złotem do demakijażu twarzy i oczu (500 ml), Napinający 



Koncentrat Ujędrniający do Biustu (150 ml), Satynowe Nawilżające Mleczko do 

Ciała ze złotym pyłem (350 ml), 

– zestaw kosmetyków Orientana zawierający:  Krem pod oczy ze śluzem ślimaka, 

Olejek do demakijażu, Pianka do mycia twarzy, 

– perfumy Kenzo World o pojemności 30 ml. 

Łączna wartość powyższego zestawu nie przekracza 2 000 zł.  

d) Każdy z dziesięciu wyróżnionych uczestników otrzyma zestaw nagród: 

– książka „Opcja B" Sheryl Sandberg,  

– książka „Śpij dobrze" Nick Littlehouse, 

– płyta CD Pink Freud "PunkFreud Army", 

– płyta CD Nixes "Nixes". 

4. Nagrody będą wolne od wad. 

5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, 

bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę 

rzeczową.  

6. O uzyskaniu prawa do nagrody i sposobie jej przekazania Organizator powiadomi 

nagrodzonych uczestników konkursu e-mailem wysłanym na adres, który został podany 

podczas dokonywania zgłoszenia z uzasadnieniem wyboru – do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 

7. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator pobierze z 

pieniężnej części nagrody podatek dochodowy od wygranej w konkursie.   

 

§ 5. Dane osobowe  

 

1. Dane osobowe osób głosujących w plebiscycie, lecz nie biorących udziału w konkursie, nie są 

przetwarzane. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest 

Organizator – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

a) przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, odpowiedzi na 

pytania związane z konkursem i rozpatrywania reklamacji, 

b) wydania nagród,  

c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z konkursem.  

 

4. Aby zobaczyć więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych, zapoznaj się z 

załącznikiem do Regulaminu: „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. 

 

§ 6. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy zgłaszać w terminie do 30 

września 2018 roku, pocztą elektroniczną na adres e-mail superbohaterka@agora.pl lub 

pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 

(00-732) z dopiskiem „Superbohaterka 2017”.  

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone i wysłane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania. 

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłana została 



reklamacja, a w przypadku reklamacji przysłanej pocztą tradycyjną - na adres nadawcy lub 

inny wskazany w reklamacji, jako adres do korespondencji. 

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń po 

przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym 

postępowaniu. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu. 

 

 

Załącznik do regulaminu konkursu  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator konkursu „Superbohaterka 

2017” – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.  

2. W przypadku uzyskania przez Ciebie nagrody, Organizator powierzy przetwarzanie Twoich 

danych osobowych: 

– Fundatorom nagród w konkursie (dane Fundatorów są podane w § 1 ust. 3 regulaminu 

konkursu), 

– Poczcie Polskiej lub innemu usługodawcy, dostarczającemu przesyłki z nagrodami. 

Dane osobowe zostaną powierzone w celu wydania i realizacji nagród.  

3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

3.1. W celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, odpowiedzi na Twoje 

pytania związane z konkursem i rozpatrywania Twoich reklamacji. Podstawą prawną 

przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie 

konkursu; 

3.2. W celu wydania Ci nagrody, jeżeli ją zdobędziesz. Podstawą prawną przetwarzania jest 

jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na administratorze prawnego obowiązku wydania 

nagród zwycięzcom konkursu; 

3.3. W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z konkursem. Podstawą 

prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub 

obrony swoich praw w związku z konkursem; 

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe nie dłużej, niż do 31 października 2018 r. z 

następującym wyjątkiem: 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż 

przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa; 

5. Masz prawo do: 

– żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania,  

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 



6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora (patrz pkt 3.1 i 3.3 powyżej), przysługuje Ci prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją 

szczególną sytuacją. 

7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich 

niepodanie uniemożliwia udział w konkursie (a niepodanie adresu do wysłania nagrody 

uniemożliwia jej doręczenie).  

8. Możesz skontaktować się z nami w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez e-

mail: superbohaterka@agora.pl 


