
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Foto Models serwisu Maxmodels.pl" (dalej: „Konkurs") jest Maxima 

Models sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 35/30, 00-869 Warszawa), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. 

st.Warszawy, XII i XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 375407, NIP 

5272645943,o kapitale zakładowym 50.000 zł (dalej: Organizator). 

2. Czynności związane z organizacją Konkursu, na zlecenie Organizatora, podejmuje GRUPA 

INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej „Koordynatorem”). 

3. Fundatorem nagrody opisanej w pkt 21 lit. a jest Organizator, a nagrody opisanej w pkt 21 lit. b jest 

Koordynator. 

4. Konkurs trwa od dnia 12.10.2021 do dnia 28.10.2021. 

5. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej: 

https://www.maxmodels.pl/foto-models-serwisu-maxmodels-pl,v,19.html 

6. Konkurs dostępny jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Konkurs polega na przeprowadzeniu internetowego plebiscytu mającego na stronie 

www.maxmodels.pl, mającego na celu wybranie spośród finalistek konkursu Foto Models Poland 1 

(jednej) Zwyciężczyni w kategorii Foto Models serwisu Maxmodels.pl. 

8. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości podczas gali finałowej konkursu Foto Models 

Poland, która będzie transmitowana przez Telewizję Polsat oraz będą opublikowane na stronach 

www.maxmodels.pl po transmisji gali finałowej. 

9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych. 

II. Uczestnicy Konkursu 

10. Uczestniczkami Konkursu są finalistki konkursu Foto Models Poland. W przypadku gdy którakolwiek 

z finalistek nie zostałaby dopuszczona do udziału w finale konkursu z powodu pozytywnego wyniku 

testu na obecność COVID-19, jej miejsce zajmie osoba wskazana przez Organizatora. W takim 

przypadku głosy oddane na tę finalistkę zostają uznane za nieważne. 

11. Głosującym w Konkursie może być osoba o co najmniej ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych, która nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora albo 

członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające 



we wspólnym pożyciu. 

12. Głosujący powinni zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w 

Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych 

warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na 

którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do 

udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje 

Głosującego, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 

II. Zasady Konkursu 

13. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia 1 (jednej) finalistki konkursu Foto Models Poland, 

która uzyskała najwięcej głosów Głosujących otrzyma tytuł Foto Models serwisu Maxmodels.pl 

(Zwyciężczyni). 

14. Konkursu odbywa się poprzez głosowanie, przeprowadzone za pośrednictwem mechanizmu do 

głosowania osadzonego na stronie plebiscytu w maxmodels.pl. 

15. Warunkiem uczestnictwa w roli Głosującego w Konkursie jest: 

a. akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na stronach serwisu 

maxmodels.pl, na których został udostępniony mechanizm do głosowania, 

b. oddanie głosu za pośrednictwem mechanizmu do głosowania osadzonego na stronie 

plebiscytu w maxmodels.pl na zasadach Konkursu na zdjęcia Uczestników, 

c. Zatwierdzenie oddania głosu poprzez wprowadzenie do formularza adresu e-mail, 

d. Potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie w link w przesłanej wiadomości. 

16. Nie potwierdzenie adresu e-mail powoduje automatyczną dyskwalifikację Głosującego i 

unieważnienie głosu. 

17. W sytuacji zaobserwowania przez Organizatora lub Koordynatora, że są podejmowane przez 

Uczestników, Głosujących lub przez osoby trzecie działania mające na celu manipulację wynikami 

Konkursu, w szczególności poprzez używanie mechanizmów umożliwiających oddanie większej liczby 

głosów na jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika lub 

Głosującego, który takich działań się dopuścił oraz do nieuwzględnienia oddanych w ten sposób 

głosów. 

IV. Wybór Zwycięzców oraz prawo do nagrody 

18. Wyłonienie 1 (jednej) Zwyciężczyni nastąpi do dnia 28.10.2021 roku. 

19. Informacje o Zwyciężczyni tj. imię i nazwisko zostanie podane do wiadomości publicznej podczas 



gali finałowej konkursu Foto Models Poland opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu 

trzech roboczy dni od daty podania do wiadomości publicznej, podczas transmisji z gali emitowanej w 

Telewizji Polsat. 

20. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym głosowania czuwać będzie specjalnie do tego 

powołana przez Organizatora i Koordynatora komisja (dalej: „Komisja"). Zadaniem Komisji będzie 

ponadto: 

a. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody w przypadkach określonych 

Regulaminem, 

b. rozpatrywanie reklamacji. 

21. Nagrodami w Konkursie są: 

a) tytuł Foto Models serwisu Maxmodels.pl 

b) wywiad ze Zwyciężczynią opublikowany na łamach serwisu Maxmodels.pl, który pojawi się na 

Stronie Głównej Portalu Interia. 

V. Dane osobowe 

22. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Głosujących w rozumieniu 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. 

Dane osobowe Uczestników i Głosujących będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu 

23. Podanie przez Uczestnika i Głosującego swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi i Głosującemu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez 

przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje 

dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod 

następującym adresem internetowym: https://maxima-models.pl/polityka-prywatnosci/ 

24. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników i Głosujących, poza danymi oraz 

Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji. 



VI. Reklamacje 

25. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 

Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi i Głosującemu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników 

Konkursu na Stronie konkursowej. 

26. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Koordynatora: GRUPA 

INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków. 

27. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

28. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Koordynatora w ciągu 14 dni od otrzymania. 

Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, 

składającego reklamację. 

VII. Postanowienia końcowe 

29. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

30. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

31. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 


