
Regulamin Konkursu „mamswójstyl” 

(dalej „Regulamin”) 

 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu „mamswójstyl” (dalej „Konkurs”) jest 180heartbeats/JvM spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Szpitalnej 8A lok. 5, 00-031 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 403639, NIP 701-00-79-202 zwana dalej 

„Organizatorem”. 

1.2 Organizator organizuje Konkurs na zlecenie Grupy Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy 

ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, REGON: 140762508, NIP: 5272525995, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000268796 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS z kapitałem zakładowym w wysokości 33.976.500,00 zł zwanej dalej „Allegro”. 

1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, odbywa się w terminie od 

8.03.2016 r. do 16.03.2016 r. i jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej 

www.mamswojstyl.allegro.pl (dalej „Strona Konkursowa”). 

1.4 Uczestnikiem Konkursu może być fizyczna osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia w wieku co 

najmniej 16 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego (w zależności od sytuacji, rodzica, opiekuna prawnego lub 

kuratora), mająca miejsce zamieszkania w Polsce (dalej „Uczestnik”) uczestnicząca w 

Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22[1] ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej zwanej „Kodeksem Cywilnym”. 

1.5 W przypadku Uczestników - niepełnoletnich w wieku co najmniej 16 lat lub innych uczestników 

posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest pisemna, prawnie 

skuteczna zgoda przedstawiciela ustawowego (w zależności od sytuacji, rodzica, opiekuna 

prawnego lub kuratora) na udział w Konkursie na warunkach wskazanych w niniejszym 

Regulaminie, wyrażona najpóźniej przy zgłaszaniu udziału w Konkursie zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. Skan lub czytelne zdjęcie pisemnego oświadczenia 

o zgodzie przedstawiciela ustawowego powinny być przysłane na adres 

zgoda.allegro@180hb.com wraz z dokonaniem Zgłoszenia konkursowego (jak zdefiniowano 

poniżej), a oryginał zgody powinien być następnie przysłany pocztą lub kurierem na adres 

Organizatora: 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, ul. Szpitalna 8A lok. 5, 00-031 Warszawa. Formularz zgody przedstawiciela 

ograniczonej w zdolności do czynności prawnych stanowi Załącznik 1 do Regulaminu, można 

go również pobrać ze Strony Konkursowej. Data złożenia oświadczenia o zgodzie 

przedstawiciela ustawowego nie może być późniejsza niż data Zgłoszenia.  



1.6 Uczestnikiem konkursu może być osoba wskazana w pkt. 1.4 powyżej, która: 

1.6.1 zapozna się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na Stronie oraz złoży oświadczenia o 

akceptacji postanowień Regulaminu, 

1.6.2 poda swoje dane osobowe (swój adres e-mail lub login z portalu Allegro) w formularzu 

zgłoszeniowym, udostępnionym na Stronie, 

1.6.3 wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wymienionych w pkt. 1.6.2 powyżej 

przez Organizatora i Allegro w celu przeprowadzenia Konkursu, 

1.6.4 wyrazi zgodę na podanie jej imienia i nazwiska na ogólnie dostępnej liście zwycięzców 

Konkursu. 

1.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Allegro oraz członkowie ich 

rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

1.8 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnictwo w Konkursie oznacza 

zgodę Uczestnika na podanie jego imienia i nazwiska na ogólnie dostępnej liście zwycięzców 

Konkursu. 

1.9 Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w 

niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie 

uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 

2. Zasady Konkursu  

2.1 Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie stylizacji modowej (dalej „Stylizacja”), 

składającej się z 4 do 9 zdjęć udostępnionych prze Stronę Konkursową oraz zgłoszenie jej w 

Konkursie. 

2.2 Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik dokonuje poprzez załadowanie „Stylizacji” za 

pośrednictwem przeznaczonej do tego zakładki Strony Konkursowej, a także zaakceptowanie 

Regulaminu Konkursu, podanie wymaganych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 

podanych danych osobowych przez Organizatora oraz Allegro. Czynności wskazane w zdaniu 

poprzedzającym są łącznie zwane „Zgłoszeniem”.  

2.3 Podanie danych identyfikujących jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie.  

2.4 Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, iż tylko raz może zostać 

laureatem Konkursu i może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 

2.5 Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniach treści: 

2.5.1 które naruszają dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, obowiązujące prawo 

lub przepisy 

2.5.2 które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, prawa własności intelektualnej, prawa 

autorskie, dobra osobiste, prawa do wizerunku 



2.5.3 wulgarnych, obraźliwych itp. 

Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do udziału w Konkursie.  

2.6 Uczestnik musi być wyłącznym autorem Stylizacji będącej przedmiotem Zgłoszenia.  

2.7 Po zakończeniu dokonywania Zgłoszenia, Zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez 

Organizatora pod kątem tego, czy spełnia warunki określone w Regulaminie. W przypadku 

pozytywnej weryfikacji, Zgłoszenie zostanie opublikowane w terminie 24 godzin w galerii 

stylizacji (dalej „Galeria stylizacji”) na Stronie Konkursowej z podaniem imienia Uczestnika lub 

loginu z allegro, na co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie. Uczestnik wyraża 

zgodę na rozpowszechnianie Zgłoszenia w zakresie określonym Regulaminem.  

2.8 Zgłoszenia są przyjmowane od 08.03.2016 od godziny 00:00  do 16.03.2016 do godziny 23:59 

włącznie. Dla oceny czy dane Zgłoszenie zostało dokonane w okresie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym rozstrzygający charakter ma data, godzina i minuta wpływu Zgłoszenia na 

serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej. 

 

3. Wybór laureatów Konkursu 

3.1 Spośród zgłoszonych w Konkursie Stylizacji spełniających wymogi określone Regulaminem jury 

konkursowe (dalej „Jury”) wybierze 6 najlepszych w ocenie Jury Stylizacji, których autorzy 

staną się laureatami Konkursu (dalej „Laureaci”). 

3.2 Jury dokona wyboru według własnego uznania kierując się kryterium estetyki. 

3.3 Jury będzie składało się z 2 osób wybranych przez Organizatora. 

3.4 Adres email lub login portalu Allegro Laureatów oraz ich Stylizacje zostaną opublikowane na 

Stronie Konkursowej do dnia 21.03.2016. 

 

4.  Nagrody 

4.1 Laureatowi przysługuje  prawo  wyłącznie  do  jednej  nagrody w związku z udziałem w 

Konkursie niezależnie od liczby dokonanych Zgłoszeń.  

4.2 Jury może przyznać 6 nagród, jednakże może przyznać również mniej nagród lub nie przyznać 

żadnej nagrody, jeżeli w ocenie Jury mniej niż 6 Stylizacji lub żadna Stylizacja nie zasługują na 

nagrodę. 

4.3 Na nagrodę (dalej „Nagroda”) składa się: 

4.3.1 Przedstawienie stroju w stylu stylizacji zgłoszonej do konkursu przez Laureata w trakcie 

imprezy organizowanej przez Organizatora dnia 23.03.2016 w Domu Towarowym Braci 

Jabłkowskich w Warszawie przy ul. Brackiej 25 (dalej zwanej „Imprezą”) 

4.3.2 zaprezentowanie Laureata w trakcie Imprezy jako autora Stylizacji  

4.3.3 zapewnienie noclegu Laureatowi w Warszawie w nocy z 23.03.2016r. na 24.03.2106r. 



4.3.4 w przypadku gdy miejsce zamieszkania Laureata znajduje się poza Warszawą 

zapewnienie dojazdu Laureata do Warszawy w dniu Imprezy oraz powrót do jego 

miejsca zamieszkania poza Warszawą w dniu po Imprezie. Organizator będzie 

zobowiązany do zapewnienia ww. dojazdu wyłącznie w przypadku gdy miejsce 

zamieszkania Laureata będzie znajdowało się poza Warszawą, jednakże na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.4 Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę lub przysporzenia 

innego rodzaju. 

4.5 Z uwagi na charakter Konkursu, całkowita wartość Nagrody zostanie ustalona po jej 

zrealizowaniu. Do każdej Nagrody przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

11,11% wartości Nagrody przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego 

od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród, nie podlegająca wypłacie 

Laureatowi. 

4.6 Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród wygranych w Konkursie 

zostanie pobrany przez Organizatora i wpłacony na rachunek właściwego organu 

podatkowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

4.7 Każdy z Laureatów pod rygorem utraty prawa do Nagrody zobowiązany jest do potwierdzenia 

otrzymania wiadomości o wygranej w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora 

wiadomości e-mail na adres zwyciezca.allegro@180hb.com zawierającej w treści 

potwierdzenie otrzymania wiadomości o wygranej w Konkursie oraz zobowiązany jest do 

podania dalszych danych w celu umożliwienia skorzystania z Nagrody (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu) oraz w przypadku, gdy Laureatem jest osoba nieposiadająca 

pełnej zdolności do czynności prawnych, do przesłania oświadczenia przedstawiciela 

ustawowego ze zgodą na udział w Konkursie. W przypadku nie przekazania przez Laureata 

pełnych danych niezbędnych do skorzystania z Nagrody w terminie 1 dnia od dnia otrzymania 

informacji od Organizatora, Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest 

zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.  

4.8 Organizator po otrzymaniu danych od Laureata skontaktuje się z nim telefonicznie w celu 

przekazania informacji o szczegółach uczestnictwa Laureata w Imprezie, zapewnionym 

transporcie do i z Warszawy oraz noclegu. 

4.9 W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem jest osoba, która nie spełnia warunków 

określonych Regulaminem, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest 

zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi. 

4.10 Z Nagrody skorzystać może wyłącznie Laureat.  

 

5. Prawa autorskie, prawa do wizerunku  

5.1 Jeżeli Stylizacja będzie utworem w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (dalej "Utwór"), to z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik przenosi na 



Organizatora majątkowe prawa autorskie do Stylizacji bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych na wszystkich znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji, w tym na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

w tym na następujących polach eksploatacji: 

5.1.1 wytwarzanie egzemplarzy Utworu lub jego części (fragmentów), bez żadnych ograniczeń 

ilościowych dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich 

nośnikach, uploading, downloading, digitalizacja, 

5.1.2 utrwalanie Utworu lub jego części (fragmentów) bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, 

fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na wszelkich nośnikach, 

włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, 

DVD, papier, itp.; 

5.1.3 zwielokrotnianie Utworu lub jego części (fragmentów) bez żadnych ograniczeń 

ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, cyfrową, 

elektroniczną, laserową, fotograficzną, poprzez zapis magnetyczny, optyczną, na 

wszelkich nośnikach, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, 

magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line; 

5.1.4 wprowadzenie Utworu lub jego części (fragmentów) do pamięci komputera i sieci 

multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych 

ograniczeń ilościowych, jak również przesyłanie Utworu w ramach wyżej wymienionych 

sieci, w tym w trybie on-line; 

5.1.5 rozpowszechnianie Utworu lub jego części (fragmentów), w tym wprowadzania go do 

obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach 

produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach 

magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, 

dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu 

Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w 

drodze użyczania utworów;  

5.1.6 publiczne wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub 

przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) Utworu lub jego 

części (fragmentów) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym przez Internet) oraz udostępnienie 

Utworu lub jego części (fragmentów) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w wybranym czasie i miejscu, w tym za pomocą protokołu TCP/IP, 

5.1.7 wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których Utwór 

lub jego części (fragmenty) utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych, przy 

zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworów. 

5.2 Jeżeli Stylizacja będzie Utworem, to z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik upoważnia 

również Organizatora do korzystania z opracowań Utworów (zmian, modyfikacji itp.) oraz 



rozporządzania takimi opracowaniami, jak również do wyrażania zgody na korzystanie i 

rozporządzanie opracowaniami Utworów. 

5.3 Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Utworów, co do 

których majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione przez niego zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

5.4 Jeżeli Stylizacja będzie Utworem, to Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię majątkowych i 

osobistych praw autorskich do Stylizacji zgłaszanej w Konkursie. 

5.5 Jeżeli uczestnictwo Laureata w Imprezie będzie rejestrowane (film, zdjęcia itp.), to w takim 

wypadku Laureat upoważnia Organizatora oraz Allegro do rozpowszechniania tak 

utrwalonego wizerunku Laureata bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie 

określonym w pkt. 5.1.1 – 5.1.7 powyżej. 

5.6 Przeniesienie majątkowych prawa autorskich, upoważnienie do korzystania z wizerunku, 

poczynienie zobowiązań, wyrażenie zgód oraz udzielenie upoważnień, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie, dokonywane jest przez Uczestnika w zamian za możliwość 

uczestnictwa w Konkursie. Poza uczestnictwem w Konkursie oraz ewentualnym przyznaniem 

Nagrody Uczestnikowi nie przysługują inne świadczenia z tytułu dokonania przeniesień, 

udzielenia zgód, upoważnień oraz poczynienia zobowiązań, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

5.7 Z chwilą przyznania Nagrody Laureat będzie zobowiązany do zawarcia z Organizatorem 

pisemnego porozumienia potwierdzającego przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie 

zgód i upoważnień oraz poczynienie zobowiązań określonych niniejszym Regulaminem. 

Zawarcie takiego porozumienia będzie warunkiem koniecznym do skorzystania przez 

Laureata z Nagrody. 

 

6. Postępowanie reklamacyjne  

6.1 Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez 

przesłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje.allegro@180hb.com w okresie trwania 

Konkursu oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu.  

6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko adres zwrotny Uczestnika oraz podanie 

dokładnego opisu i wskazanie przyczyny reklamacji.  

6.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora w 

terminie 14 dni od daty ich otrzymania.  

6.4 W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi listem 

poleconym nadanym na adres zwrotny podany przez Uczestnika informację o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji.  

 

7. Dane osobowe  

mailto:reklamacje.allegro@180hb.com


7.1 Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora i Allegro wyłącznie w 

celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.  

7.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-

Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724 która na 

podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzyła przetwarzanie danych 

osobowych Organizatorowi.  

7.3 Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, w przypadkach 

wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy 

przesyłać na adres dane.allegro@180hb.com 

7.4 W celu otrzymywania przez Uczestnika od Grupa Allegro sp. z o.o. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów Grupa 

Allegro sp. z o.o. niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie 

w tym celu jej danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej. 

7.5 Dane osobowe Uczestników Konkursu po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, jeżeli nie 

będzie konieczne ich zachowanie w związku z prawami i obowiązkami Uczestników, 

Organizatora i Allegro związanymi z Konkursem, chyba że Uczestnik wyraził dobrowolną 

zgodę na otrzymywanie newslettera od Grupa Allegro sp. z o.o.  

 

8. Postanowienia końcowe  

8.1 W sprawach związanych z Konkursem, odnośnie do których w Regulaminie nie podano 

innego adresu e-mail korespondencję skierowaną do Organizatora należy wysyłać na adres 

mamswojstyl.allegro@180hb.com z adnotacją w temacie e-maila „Konkurs mamswójstyl”. 

8.2 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach 

określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w 

przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez 

Organizatora, w tym zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, nie 

wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż 

przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera 

mające na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie.  
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8.3 W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest 

do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: 

dane.allegro@180hb.com 

8.4 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres 

dane.allegro@180hb.com z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez 

Uczestnika podczas Rejestracji. Rezygnacja w przypadku Laureata Konkursu powoduje utratę 

prawa do przyznanej Nagrody. 

8.5 Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w 

siedzibie Organizatora. 

8.6 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny 

za uprzednim 3-dniowym powiadomieniem Uczestników. Zmiany wchodzą w życie z 

upływem 3 dni od dnia powiadomienia Uczestników, jednakże aneks wprowadzający zmiany 

może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. Do zmian znajdują 

zastosowanie następujące postanowienia: 

8.6.1 Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych tych Uczestników, 

którzy dokonali Zgłoszenia przed publikacją zmian. 

8.6.2 Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności: 

8.6.2.1 konieczność modyfikacji systemów informatycznych; 

8.6.2.2 zmiana procesów działania Strony Konkursowej, w tym modyfikacja, 

rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Strony Konkursowej; 

8.6.2.3 modernizacja Strony Konkursowej; 

8.6.2.4 dostosowanie Regulaminu lub Strony Konkursowej do wymogów prawnych, w 

szczególności zmian w przepisach; 

8.6.2.5 uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników; 

8.6.2.6 wprowadzenie nowych nagród. 

8.7 Powiadomienie Uczestników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-

mail do Uczestników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst 

zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie 

Konkursowej oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na Stronie 

Konkursowej. 

8.8 Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia 

wypowiedzenia w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. 

Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając 

takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: mamswojstyl.allegro@180hb.com 

lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres 

Organizatora: 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, ul. Szpitalna 8A lok. 5, 00-031 Warszawa. W przypadku złożenia przez 

Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci 

rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Organizatora. 
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8.9 Do Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia w okresie od momentu publikacji zmian 

Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie 

postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie 

zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Uczestników takich na etapie Zgłoszenia 

wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu. Z powyższych przyczyn 

Uczestnicy nie otrzymają osobnych powiadomień e-mail o wprowadzeniu zmian ani nie 

znajdzie w stosunku do nich zastosowania uprawnienie do złożenia wypowiedzenia z uwagi 

na wprowadzenie zmian. 

8.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa. 

 


