
Regulamin konkursu  
 „Stylowi Wrocławianie 2017” 

 
 

§ 1. 
Postanowienia wstępne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz zasady         

przyznawania nagród w konkursie „Stylowi Wrocławianie 2017” (zwanego dalej:         
„Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka Tvl sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Tysiąclecia 2,                
59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,         
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział          
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056794, NIP:         
6920004028, REGON: 390240242.  

3. Partnerem Konkursu jest VIA Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59,                
00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla           
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod           
numerem KRS: 0000289374, o kapitale zakładowym 19.864.500,00 zł, NIP: 5272552242,          
REGON: 141088095. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem         
serwisu internetowego Organizatora po adresem:     
http://www.tuwroclaw.com/konkursy,stylowi-wroclawianie,kok4-3103.html w okresie   
wskazanym w § 3 Regulaminu. 

5. Prawo uczestnictwa w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie          
warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu. Brak spełnienia warunków           
uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika Konkursu, który dokonał zgłoszenia         
wbrew postanowieniom Regulaminu. 

6. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących         
przepisów 
prawa. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu           
Konkursu. 

7. Celem Konkursu jest wybranie najbardziej stylowych Wrocławian spośród Uczestników         
Konkursu.  
 

§ 2.  
Definicje 

 
Ilekroć w treści niniejszego regulaminu pojawią się zwroty, wyrażenia i pojęcia wskazane poniżej             
należy im przypisać znaczenie zgodnie ze wskazaną definicją: 
1. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Partnera oraz          

Uczestników Konkursu, regulujący między innymi zasady i warunki przeprowadzenia oraz          
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

2. „Uczestnik Konkursu” – osoba, która dokonała skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w          
Konkursie, spełniająca warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3            
Regulaminu. 

3. „Serwis” – serwis internetowy Organizatora Konkursu, zamieszczony w Internecie pod domeną           
http://www.tuwroclaw.com/konkursy,stylowi-wroclawianie,kok4-3103.html, za pośrednictwem   
którego organizowany jest Konkurs. 

4. „Centrum” – Centrum Handlowe „Wrocław Fashion Outlet”, znajdujące się przy ul.           
Granicznej 2 we Wrocławiu. 



5. „Nagroda Główna” – kwota 2000 zł (słownie: dwa tysiące) przyznawana osobno laureatowi i             
laureatce Konkursu. 

6. „Nagroda Pierwszego Stopnia” – 20 (słownie: dwadzieścia) bonów o wartości 25 zł (słownie:             
dwadzieścia pięć złotych) przyznawanych Uczestnikom II Etapu Konkursu.  

7. „Kapituła Konkursu” – w skład Kapituły Konkursu wejdzie jeden przedstawiciel Tvl sp. z o.o              
i jeden przedstawiciel VIA Wrocław Sp. z o.o.  

 
§ 3. 

Osoby wyłączone z udziału w Akcji promocyjnej 
 

1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy, osoby pozostające w          
stosunku zlecenia oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz Partnera         
Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób.  

2. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo. 
 

§ 4. 
Terminy 

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w następujących dniach i etapach: 
a. zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 19.09.2017 roku do dnia 21.11.2017 roku             

za pośrednictwem Serwisu, bez ograniczeń godzinowych 
b. w okresie 18-20 października 2017 r. nastąpi głosowanie, wyłaniające wybór pierwszej pary            

do rywalizacji finałowej, 
c. w okresie 8-10 listopada 2017 r. nastąpi głosowanie, wyłaniające wybór drugiej pary do             

rywalizacji finałowej,  
d. w okresie 29 listopada - 1 grudnia 2017 r. nastąpi głosowanie, wyłaniające wybór trzeciej              

pary do rywalizacji finałowej,  
e. w okresie 4 - 9 grudnia 2017 r. nastąpi głosowanie finałowe, 
f. w dniu 12 grudnia 2017 r. nastąpi finał Konkursu oraz wręczenie Nagrody Głównej dla              

zwycięzców Konkursu. 
2. Zgłoszenia do Konkursu nadesłane po upływie terminu wskazanego w ust. 1 lit. a) nie zostaną               

zakwalifikowane do udziału w Konkursie.  
 

§ 5. 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
2. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie           

przysługuje wyłącznie osobom, które: 
a. zaakceptowały postanowienia Regulaminu, 
b. ukończyły w dacie zgłoszenia swego uczestnictwa do Konkursu 18 (słownie: osiemnaście)           

lat, przy czym osoba ubezwłasnowolniona (całkowicie lub częściowo) oraz nie posiadająca           
pełnej zdolności do czynności prawnych za uprzednią pisemną zgodą swego opiekuna           
prawnego, 

c. dokonały skutecznego zgłoszenia uczestniczenia w Konkursie w okresie jego trwania          
zgodnie z § 6, 

d. przesłały wraz ze zgłoszeniem zgody, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, a w przypadku                 
zakwalifikowania do II Etapu Konkursu dodatkowo własnoręcznie je podpiszą. 
  

§ 6. 
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie i przebieg Konkursu 

 



Etap I 
 
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się poprzez wysłanie na adres mailowy           

stylowiwroclawianie@tuwroclaw.com: 
a. wyraźnego zdjęcia twarzy bez okularów przeciwsłonecznych, 
b. zdjęcia całej sylwetki w wybranej przez Uczestnika stylizacji,  
c. skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego oświadczenia (zgoda na wykorzystanie        

wizerunku, zgoda na udział w Konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych            
przez Organizatora Konkursu oraz przez Partnera Konkursu), oświadczenie stanowi         
załącznik nr 1 do Regulaminu, 

2. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są zaznajomić się z Regulaminem          
Konkursu i wyrazić pisemną zgodę na: uczestniczenie w Konkursie, publikację swojego           
wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych danych osobowych.  

3. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie rodzi jakichkolwiek          
roszczeń wobec Organizatora oraz Partnera Konkursu, a w szczególności roszczeń finansowych.           
o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu.  

 
Etap II 

 
4. Na podstawie przesłanych przez Uczestników Konkursu zdjęć, Kapituła Konkursu podejmie          

decyzję, które osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w II etapie Konkursu (dalej:            
„Uczestnicy II Etapu Konkursu”). 

5. Do II Etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 9 (słownie: dziewięć) kobiet oraz 9            
(słownie: dziewięciu) mężczyzn. 

6. Decyzje Organizatora w przedmiocie zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania danej osoby         
do II Etapu Konkursu nie wymagają uzasadnienia, są ostateczne i wiążące. 

7. Osoby, które zostały zakwalifikowane do II Etapu Konkursu zostaną o tym poinformowani            
drogą mailową na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail.  

8. Uczestnicy II Etapu Konkursu: 
a) zostaną nagrodzeni Nagrodami Pierwszego Stopnia, które zostaną wydane przez pracownika          

Partnera Wspierającego w terminie wskazanym w § 8 ust. 4 lit. b) poniżej, 
b) będą zobowiązane do stawienia się we wskazanym terminie i o wskazanej godzinie w             

Centrum – szczegółowe informacje o terminie zostaną przekazane im za pośrednictwem           
wiadomości e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem, 

c) odbiorą od Partnera Konkursu Nagrody Pierwszego Stopnia,  
d) wraz ze stylistką mody dokonają na terenie Centrum zakupów ubrań u Partnerów            

wspierających Konkurs, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu,            
używając do tego Nagród Pierwszego Stopnia,  

e) przebiorą się w zakupione kreacje, o których mowa w § 7 ust. 8 lit. d),  
f) zostaną poddane makijażowi przez makijażystkę/makijażystę (dalej łącznie: „Stylizacja”), 
g) wezmą udział w sesji fotograficznej zorganizowanej przez Partnera Konkursu.  

9. Organizator będzie miał prawo do zarejestrowania przy użyciu kamery video czynności           
wskazanych w § 6 ust. 4 lit. c), d), f), g) na co Uczestnicy II Etapu Konkursu wyrażają zgodę.                   
Celem rejestracji jest zaprezentowanie w Serwisie Stylizacji, aby umożliwić głosowanie  

10. Nagrody Pierwszego Stopnia mogą być wykorzystane wyłącznie u Partnerów wspierających          
Konkurs, na terenie Centrum w dniu ich wręczenia, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy              
Uczestnik II Etapu wykona Stylizację za kwotę mniejszą niż wartość Nagrody Pierwszego            
Stopnia oraz zostanie sfotografowany na potrzeby Konkursu zgodnie z § 6 ust. 8 lit. g)               
niewykorzystaną kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Nagrody Pierwszego Stopnia a          
wydaną kwotę może wykorzystać po okresie trwania Konkursu u Partnerów wspierających           
Konkurs na terenie Centrum. 

mailto:stylowiwroclawianie@tuwroclaw.com


11. Uczestnik II Etapu Konkursu ma prawo wykonać Stylizację za kwotę przekraczającą wartość            
Nagrody Pierwszego Stopnia, jest on wówczas zobowiązany do dopłacenia różnicy pomiędzy           
wartością Nagrody Pierwszego Stopnia a wartością danego towaru. W takiej sytuacji           
zobowiązany jest powiadomić o tym Partnera Konkursu.  

12. Uczestnikowi Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu         
pieniężnego za Nagrodę Pierwszego Stopnia. 

13. W przypadku niestawiennictwa Uczestnika II Etapu Konkursu po odbiór Nagrody Pierwszego           
Stopnia zgodnie z § 6 ust. 8 lit. d), Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika               
II Etapu Konkursu i nagrodzenia innego uczestnika Konkursu, względnie postanowienia o           
przepadku Bonu. 

14. Jeżeli Uczestnik II Etapu Konkursu nie zgłosi się po odbiór Nagrody Pierwszego Stopnia w              
terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, traci prawo do Nagrody Pierwszego Stopnia.            
W takim przypadku Nagrody Pierwszego Stopnia przypada, odpowiednio, osobie która          
uzyskała drugą najwyższą liczbę punktów w kategorii kobiet lub mężczyzn. 

15. Organizator powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem osobę, o której mowa w ust. 14 o             
miejscu i czasie odbioru nagrody, jak również o konsekwencjach związanych z niestawieniem            
się po odbiór nagrody we wskazanym miejscu i czasie. 
 

Etap III – Głosowanie Wstępne 
 

16. Spośród Uczestników II Etapu Konkursu, po wykonaniu czynności opisanych w § 6 ust. 8 lit. a)                
– g) użytkownicy Serwisu będą wybierać, poprzez oddanie głosów drogą elektroniczną na            
adres: stylowiwroclawianie@tuwroclaw.com (dalej: „Głosowanie Wstępne”), Uczestników II       
Etapu Konkursu, którzy ich zdaniem dokonali najlepszej Stylizacji. 

17. W celu oddania głosu Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do złożenia oświadczania o            
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowi załącznik nr 4 do            
Regulaminu.  

18. Podczas Głosowania Wstępnego, każdy z użytkowników Serwisu może oddać wyłącznie jeden           
głos na danego Uczestnika II Etapu Konkursu.  

19. Po zakończeniu Głosowania Wstępnego spośród Uczestników II Etapu Konkursu wyłonione          
zostanie 6 osób – trzy kobiety i trzech mężczyzn, którzy zdobyli największą liczbę oddanych              
głosów. 

20. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów decydujący głos będzie miała Kapituła            
Konkursu.  

21. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za            
nieważne i usuwane z wyników głosowania. Zabronione jest wykorzystania serwerów          
pośredniczących proxy, a także innych rozwiązań informatycznych powodujących obejście         
ograniczenia terytorialnego określonego w zdaniu powyżej 

22. W przypadku głosów, które budzić będą wątpliwości Organizatora, co do sposobu ich oddania             
bądź wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi         
informatycznych niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega        
sobie możliwość anulowania oddanych w ten sposób głosów, w tym bez konieczności            
powiadamiania osób głosujących.  

23. Organizator zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego wątpliwości         
weryfikacji na podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji. 
 

Etap IV – Głosowanie Finałowe 
 

24. Z 6 (słownie: sześciu) Uczestników II Etapu Konkursu uczestnicy Serwisu wybiorą po jednej             
kobiecie i po jednym mężczyźnie – laureatów Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę Główną            
(dalej: „Głosowanie Finałowe”).  



25. Wybór, o którym mowa w ust. 23 zostanie dokonany w sposób przewidziany w § 7 ust. 12 – 17                   
Regulaminu w terminie przewidzianym w § 4 Regulaminu.  

26. Laureat Konkursu jest zobowiązany odebrać Nagrodę podczas uroczystości wręczenia nagród,          
która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 na terenie Centrum. 

27. Informacja o godzinie wręczenia nagród zostanie umieszczona przez Organizatora w Serwisie.  
28. Laureat jest zobowiązany do stawiennictwa w miejscu wydania Nagrody Główne i odbioru            

Nagrody Głównej na swój koszt.  
29. Organizator oraz Partner Konkursu jest uprawniony do nieograniczonego rozpowszechniania         

zdjęć oraz filmów dokumentujących fakt wydania Nagród Pierwszego Stopnia oraz Nagród           
Głównych na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji:           
rozpowszechnianie w sieci Internet, rozpowszechnianie techniką drukową i poligraficzną,         
korzystanie w celach marketingowych i reklamowych Organizatora oraz Partnera Konkursu.          
Laureat Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas          
wydania Nagród Pierwszego Stopnia oraz wydania Nagród Głównych.  

30. Uczestnikom Konkursu tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od Organizatora          
Konkursu oraz Partnera Konkursu jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz          
Nagród przyznanych wedle treści Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. 

31. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości         
Nagrody Głównej ani też prawo do zamiany Nagrody Głównej na inną rzecz lub ekwiwalent              
pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania Nagrody. Organizator           
zachowuje prawo do zmiany Nagrody na nagrodę tożsamą wartościowo.  

 
§ 8. 

Reklamacje 
 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie           
pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania            
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu          
reklamacji do Organizatora. 

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające         

udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły            
opis przedmiotu reklamacji.  

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w           
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony           
o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od             
daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do         
dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej. 

 
§ 9. 

Odpowiedzialność 
 

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw do wizerunku osób znajdujących się na           
zdjęciu zgłoszonym do Konkursu ponosi zgłaszający. 

2. Odpowiedzialność Partnera Konkursu ogranicza się do wydania nagród zgodnie z          
postanowieniami Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Konkursu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia nagród z przyczyn innych niż            



wina Organizatora. 
6. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z          

Konkursu bez podania uzasadnienia. 
 

§ 10. 
Dane osobowe 

 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia            

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.                  
926 z późn. zm.).   

2. Administratorem danych jest Organizator Konkursu. 
3. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagród Laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania,            

zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu. 
4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia               

na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych          

osobowych dla celów Konkursu przez Organizatora Konkursu. 
6. Organizator Konkursu informuje, że przetwarzanie danych osobowych Głosowaniem zostanie         

powierzone Partnerowi Konkursu.  
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako           

Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w szczególności w Serwisie. 
 

§ 11. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Za odprowadzenie należnych podatków od nagród odpowiedzialny jest wyłącznie Partner          

Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki          

określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu            
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych         
dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zgłoszenia, jeżeli          
poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż osoba dokonująca zgłoszenia nie jest do tego           
uprawniona. 

4. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora. 
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią            

Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu, jego anulowania lub przerwania bez           

podania przyczyny. 
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień         

Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie i z chwilą publikacji stają            
się wiążące dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

8. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać           
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego           
Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich           
dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o           
gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających           
na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W               
przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje         
prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 



10. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i          
informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora. 
 

Załączniki: 
 

1. Oświadczenie uczestnika  
2. Wzór Bonu 
3. Lista sklepów 
4. Oświadczenie osoby głosującej  

Załącznik nr 1 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
UCZESTNIKA KONKURSU 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych                
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na                 
przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych poniżej przez Tvl sp. z o. o. z siedzibą w               
Lubinie - organizatora konkursu „Stylowi Wrocławianie 2017” (dalej: „Konkurs”) oraz przez VIA            
Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - partnera Konkursu w celu realizacji Konkursu oraz na                 
potrzeby działań marketingowych wskazanych powyżej spółek w zakresie następujących danych          
osobowych:  
 
Imię i nazwisko 
….................................................................. 
 
Adres korespondencyjny 
….................................................................. 
 
Adres mailowy oraz numer telefonu 
…................................................................. 
 
Pesel 
….................................................................. 
 
 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich            
danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania         
zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania         
moich danych 
a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 
 
                                                                ................................................................................... 
                                                                                             Data i podpis 
 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach                  
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie                 
mojego wizerunku przez Tvl sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie oraz przez VIA Wrocław sp. z o.o. z                   
siedzibą w Warszawie do promowania działań związanych z realizacją Konkursu oraz na potrzeby             
działań marketingowych obydwu spółek. Powyższa zgoda dotyczy fotografii przedstawiających         



moją osobę oraz nagrań video dotyczących mojej osoby i obejmuje takie formy publikacji jak:              
udostępnienie na stronach internetowych: www.tuwroclaw.com oraz      
www.wroclawfashionoutlet.com i zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych        
Tvl sp. z o.o. oraz VIA Wrocław sp. z o.o. 
 
Jednocześnie zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym           
również o wynagrodzenie względem Tvl sp. z o.o. oraz VIA Wrocław sp. z o.o. z tytułu                
wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 
 
 
  
                                                                ................................................................................... 
                                                                                             Data i podpis 
 
 

Załącznik nr 2 
 
Wzór bonu obowiązującego w Konkursie: 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuwroclaw.com/
http://www.wroclawfashionoutlet.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
Partnerzy wspierający Konkurs 

 
 

ADIDAS; 
ALBIONE; 
ADVENTURE SPORTS/  
ROSSIGNOL; 
BELLUGIO; 
BENETTON; 
BIG STAR; 
BRAND COLLECTION; 
BRUGI; 
CALZEDONIA; 
CONTEA; 
CONVERSE; 
DAJAR; 
DANHEN; 
DIVERSE; 

E-SMOKING WORLD; 
FRIVOL; 
GABOR; 
GATTA; 
GRENO; 
HOME AND COOK; 
KAZAR; 
LA VANTIL; 
LANCERTO; 
LAVARD; 
LEE COOPER; 
LEVI'S; 
LTB Funk&Soul; 
MAGRA; 
MUSTANG; 

OLSEN; 
PEPE JEANS; 
PUMA; 
REEBOK; 
SALAMANDER; 
SALOMON; 
ECCO; 
UNISONO; 
WILLSOOR; 
WITTCHEN; 
WRANGLER LEE; 
VENEZIA; 
VITO VERGELIS; 
ZDROWA STÓPKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

OSOBY GŁOSUJĄCEJ  
 
 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych                
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na                 
przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych poniżej przez Tvl sp. z o. o. z siedzibą w               
Lubinie - organizatora konkursu „Stylowi Wrocławianie 2017” (dalej: „Konkurs”) oraz przez VIA            
Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - partnera Konkursu w celu realizacji Konkursu oraz na                 
potrzeby działań marketingowych wskazanych powyżej spółek w zakresie następujących danych          
osobowych:  
 
Imię i nazwisko 
….................................................................. 
 
Adres mailowy 
……………………………. 
 
 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich            
danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania         
zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania         
moich danych 
a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 
 
                                                                ................................................................................... 
                                                                                             Data i podpis 
 


