
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „DON’T BE SHY, BE SHINY”  
  
 

1. ORGANIZATOR: 

Organizatorem Konkursu promocyjnego pod nazwą „Don’t be shy, be shiny” jest Wojciech Liszega 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Liszega LiPort z siedzibą w Gdańsku (81-385) 

przy ul. Ku Ujsciu 19, NIP 5862167077, REGON 220513611 (dalej zwany Organizatorem). 

2. DEFINICJE: 

1.2.1. Organizator – Wojciech Liszega prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Liszega 
LiPort z siedzibą w Gdańsku (81-385) przy ul. Ku Ujsciu 19, NIP 5862167077, REGON 220513611. 
 
1.2.2. Konkurs  – konkurs promocyjny organizowany pod nazwą „Don’t be shy, be shiny” mający na 
celu promowanie marki Shiny Garage. 
  
1.2.3. Produkty Shiny Garage - Produkty objęte Konkursem, opublikowane na stronie internetowej 

www.shinygarage.pl  

1.2.4. Uczestnik – klient, który dokona zakupu Produktów Shiny Garage w czasie trwania Konkursu w 
Placówkach lub Sklepie internetowym zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, dokona 
Zgłoszenia oraz wykona Zadanie Konkursowe; 
 
1.2.5. Placówka- lista sklepów partnerskich, które biorą udział w Konkursie, w których można dokonać 
zakupu Produktów Shiny Garage; 
 
1.2.6. Sklep internetowy – platforma, która bierze udział w Konkursie, w której można dokonać zakupu 
Produktów Shiny Garage; 
 
1.2.7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Konkursu;  
 
1.2.8. Ulotka konkursowa – informacja o Konkursie wydana w czasie zakupu w Placówce, na której 
znajduje się strona internetowa, na której można dokonać Zgłoszenia. 
 
1.2.9.  Paragon- dowód zakupu Produktów Shiny Garage w Placówce lub Sklepie Internetowym. 
 
1.2.10. Zgłoszenie – wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego do Konkursu na stronie 
www.shinygarage.pl/konkurs poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwę konta 
Instagram, numeru telefonu komórkowego do kontaktu z Uczestnikiem wraz ze stosownymi 
oświadczeniami woli, o którym mowa w pkt 3.1.2 Regulaminu, załączenie w formie Załącznika skanu/ 
zdjęcia Paragonu oraz wykonanie Zadania Konkursowego; 
 
1.2.11. Zadanie konkursowe – w zadaniu konkursowym należy: 
- Dokonać zakupu produktu marki Shiny Garage w Placówkach lub Sklepie Internetowym; 
- Polubić i udostępnić post konkursowy na portalu Instagram oraz odpowiedzieć w komentarzu na 
pytanie konkursowe „Za co lubisz markę Shiny Garage?” 
- Zaobserwować profil @shinygarage na portalu Instagram; 
- Wypełnić formularz na stronie www.shinygarage.pl/konkurs, w którym należy: 
• Podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę konta na portalu Instagram; 
• Załączyć zdjęcie paragonu; 



• Zaakceptować zgody marketingowe oraz regulamin konkursu. 
 
1.2.12. Zwycięzca Konkursu – Uczestnicy, którzy wykonają prawidłowo Zadanie Konkursowe. Zwyciężą 
osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zwycięzcy wybrani zostaną 
przez przedstawicieli marki Shiny Garage. 
 
1.2.13. Okres Konkursu- czas od dnia 4.08.2022 r. do dnia 18.09.2022 r. w którym należy dokonać 
prawidłowego tj. zgodnie z poniższym Regulaminem Zgłoszenia.  
 
1.2.14. Dzień roboczy- w rozumieniu zapisów Regulaminu jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU  
 

Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić Produkty Shiny Garage w jednej z Placówek lub w Sklepie 
internetowym i zachować Paragon, wykonać Zadanie Konkursowe oraz dokonać Zgłoszenia. Konkurs 
jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik może zrezygnować z udziału w 
Konkursie przesyłając do Organizatora oświadczenie o rezygnacji na e-maila: LRozanski@liport.pl  
 

3. UCZESTNICY KONKURSU  
 
3.1. Uczestnikami mogą być zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne 
pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych które spełniły łącznie następujące 
warunki:  

3.1.1. przesłały do Organizatora Zgłoszenie; 
3.1.2. wykonały Zadanie Konkursowe; 
3.1.3. zaakceptowały postanowienia Regulaminu poprzez oświadczenie woli składane przy 
przesyłaniu Zgłoszenia, 

3.2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie, o ile będzie dotyczyło innego Paragonu, w 
innym przypadku Zgłoszenie pozostanie bez rozpoznania. Jedna i ta sama osoba nie może jednak 
wygrać więcej niż jednej nagrody. 

 
4. Nagroda 
4.1. Nagrodami w Konkursie są: jazda sportowym autem na Torze Poznań wraz z noclegiem, myjka z 
pianownicą oraz całoroczny zapas kosmetyków Shiny Garage, trzy szkolenia oraz zestawy kosmetyków 
Shiny Garage, osiem zestawów LEGO, dziesięć zestawów kosmetyków Shiny Garage. 
4.2. Każdy Zwycięzca otrzyma jedną spośród wyżej wskazanych Nagród. Zwycięzcy wybrani zostaną 
przez przedstawicieli marki Shiny Garage na podstawie Zadania Konkursowego. 
4.3. Nagrody w Konkursie są opodatkowane zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) tj. Organizator ma obowiązek pobrać 10 
% podatku zryczałtowanego od wartości Nagrody. Nagrody o wartości poniżej 2280 zł zwolnione są z 
podatku.   
4.4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  
4.5. Nagroda wskazane w pkt 4.1. zostaną przekazane w terminie pięciu dni roboczych liczonych od 
dnia rozstrzygnięcia Konkursu.  
4.6. Utrata uprawnienia do Nagrody następuje w przypadku: a) wskazania w formularzu rejestracyjnym 
obejmującym Zgłoszenie danych osobowych uniemożliwiających identyfikacje Uczestnika b) 
niepotwierdzenia przez Placówkę sprzedaży na podstawie Paragonu w Okresie Konkursu ; c) w 
przypadku odmowy przyjęcia Nagrody  
4.7. Nagrody nie wydane z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora pozostają w dyspozycji 
Organizatora.  
 



5. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU ORAZ WYDAWANIA NAGRÓD  
5.1. Organizator wyłania 23 zwycięzców nagród spośród wszystkich uczestników spełniających kryteria 
opisane w Regulaminie. Organizator w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia informuje go o 
przyznaniu Nagrody. Ostateczny termin przekazania nagród to 30.09.2022 r.  
 
6. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU 
6.1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje powołana przez Organizatora 
trzyosobowa Komisja. 
 
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ  
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Ostateczną datą wpływu pisemnej reklamacji lub reklamacji 
przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest 23.09.2022r., z podaniem imienia i 
nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie 
oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.  
7.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora: Ku Ujściu 19, 90-701 Gdańsk z dopiskiem na 
kopercie „Reklamacja – Konkurs” lub na adres poczty elektronicznej Lrozanski@liport.pl 
7.3. Reklamacje rozpatruje Komisja.  
7.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Ostateczny termin 
rozpatrywania reklamacji to 4.10.2022 r.  
7.5. Odpowiedź na reklamację do Uczestnika jest wysyłana w drodze pisemnego powiadomienia lub 
na podany adres poczty elektronicznej (w zależności od wyboru sposobu odpowiedzi na reklamację 
przez zgłaszającego reklamację), w terminie 6 dni od dnia jej rozpatrzenia, przy czym ostateczny termin 
wysłania informacji w przedmiocie reklamacji to 10.10.2022 r.  
7.6. Uczestnik, niezależnie od postępowania reklamacyjnego może dochodzić roszczeń przed sądami 
powszechnymi.  
7.7. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w 
którym roszczenie stało się wymagalne.  
7.8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 
udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Wojciech Liszega prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Liszega LiPort z siedzibą w Gdańsku (80-701) przy ul. Ku 
Ujściu 19 (dalej jako Administrator).  
8.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika na potrzeby związane z 
organizacją Konkursu jest niezbędność przetwarzania tych danych w celu realizacji Konkursu, w tym 
wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. (dalej jako 
Rozporządzenie).  
8.3. Uczestnik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej 
www.shinygarage.pl może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie 
obejmującym imię, nazwisko Uczestnika, adres email Uczestnika, numer telefonu Uczestnika w celach 
otrzymywania informacji handlowo-marketingowych i marketingu bezpośredniego Organizatora lub 
współpracujących z nim podmiotów. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach 
marketingowych w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu jest zgoda Uczestnika na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. A) Rozporządzenia dla prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług 
Organizatora, w tym profilowania w celu poznania potrzeb Uczestnika, w trakcie oraz po zakończeniu 
Konkursu. Zgoda ta jest dobrowolna i nie warunkuje uczestnictwa w Konkursie. Treść zgody 



fakultatywej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Liszega („Liport”) danych osobowych 
Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, 
adres poczty elektronicznej email dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Liport (po 
zakończeniu Konkursu) oraz informowania mnie o promocjach realizowanych wspólnie lub oddzielnie 
z współpracującymi z Liport podmiotami (po zakończeniu Konkursu), w tym profilowania w celu 
poznania moich potrzeb. Możesz wycofać zgodę w każdej chwili, pisząc email na adres 
LRozanski@liport.pl Lub wysyłając listownie zgłoszenie na adres Liport. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.”  
8.4. Podstawną prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. C) 
Rozporządzenia w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub dotyczących 
zasad rachunkowości) oraz art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia w celu realizacji przez Administratora jego 
prawnie uzasadnionych interesów, polegających na umożliwieniu Administratorowi: a) realizowania 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu poznania potrzeb Uczestnika – dla 
prowadzenia tego marketingu w trakcie realizacji Konkursu, b) ustalenia, obrony oraz dochodzenia 
roszczeń z tytułu Konkursu, c) tworzenia przez Administratora zestawień, analiz i statystyk na potrzeby 
Konkursu, d) wsparcia systemu obsługi Administratora, w tym poprzez dostosowanie go do potrzeb 
wynikających ze składanych reklamacji, e) ochrony przed próbami oszustwa, f) wykazania 
przestrzegania przez Administratora przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia, g) ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń z tytułu 
naruszenia przepisów Rozporządzenia, h) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. .  
8.5. Przesyłając formularz rejestracyjny znajdujący się w Zgłoszeniu Uczestnik wyraża zgodę na udział 
w Konkursie zgodnie z Regulaminem oraz podaje swoje dane osobowe w tym celu w zakresie: imię i 
nazwisko Uczestnika, adres email Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika 
8.6. Organizator przekazuje dane osobowe odbiorcom danych, w tym podwykonawcom, którzy 
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Organizatora (m.in. dostawcom usług prawnych, księgowych, 
IT, czy agencjom marketingowym, pracownikom) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora. Administrator 
może także powierzyć dane osobowe Uczestników w zakresie i w celu określonym w pkt 8.6. 
Regulaminu podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji Konkursu takim jak dostawca serwera, 
podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane 
są dane osobowe.  
8.7. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w pkt 8.3., są profilowane na 
potrzeby marketingu bezpośredniego. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie 
oferowanych przez Administratora produktów lub usług do potrzeb Uczestników. Profilowanie nie ma 
wpływu na sytuację prawną Uczestników. Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy 
Administratora poznają preferencje uczestników, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub 
usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Uczestników lub 
personalizują komunikaty marketingowe. Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w 
szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji. 
8.8.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 
czy ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest: a) realizacja 
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego/jej 
szczególną sytuacją; b) zgoda – ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. c) zawarcie lub wykonanie umowy, lub 
zgoda – ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, tj. dla otrzymania od Organizatora 
swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych; d) jeżeli dane 
osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Uczestnik ma prawo w dowolnym 
momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i 
profilowania.  



8.9.Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przy czym, wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądanie ograniczenia ich przetwarzania 
lub usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Oświadczenia o powyższym 
Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres: Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk a także pocztą 
elektroniczną na adres email: LRozanski@liport.pl W przypadkach, gdy przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi 
przysługuje prawo do złożenia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych 
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8.10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w celu obsługi Konkursu, w formularzu 
rejestracyjnym przesyłanym przy Zgłoszeniu do Konkursu jest dobrowolne, jednak brak ich 
uzupełnienia uniemożliwia udział w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celach marketingowych jest dobrowolne, a brak jej wyrażenia umożliwia udział w Konkursie.  
8.11. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu i podstawy 
przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do czasu przedawnienia 
roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez 
Uczestnika - okres przetwarzania danych trwa, dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Uczestnik nie 
wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych. Jeżeli podstawa przetwarzania jest związana z 
obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przetwarzania danych wynika z 
określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych. 
Dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, w tym profilowania w celu 
poznania potrzeb Uczestnika, Organizator przechowuje dane osobowe przez okres realizacji Konkursu. 
Jeśli Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla tych celów również po 
zakończeniu Konkursu, Organizator przechowuje dane do chwili cofnięcia tej zgody. Jeśli Uczestnik 
wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego produktów 
i usług współpracujących z Organizatorem lub udostępnienie tym podmiotom danych dla ich własnych 
celów marketingowych, Organizator przechowuje dane dla tych celów do chwili cofnięcia stosownej 
zgody.  
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
9.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w Okresie Konkursu w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.shinygarage.pl  
9.3. Organizator na prośbę Uczestnika, który otrzymał nagrodę przyznaną w Konkursie, wydaje imienne 
zaświadczenie o uzyskanej przez niego nagrodzie. 
9.4. Organizator ma prawo dokonywać zmian w zakresie Konkursu w dowolnym momencie w tym m.in.  
do zmiany dat wskazanych w Regulaminie, odwołania Konkursu. Wskazane zmiany ogłosi na profilu 
Instagram Shiny Garage.  
 


