
REGULAMIN AKCJI PETINIOZWIERZ & PETINIOTWARZ 

1. Organizatorem „Akcji Petiniozwierz i Petiniotwarz” jest NT2 Joanna Nowak 

Wyszyńskiego 24/16; 94-042 Łódź; zwany dalej Organizatorem. 

2. Akcja nie jest sponsorowana, prowadzona, współprowadzona ani administrowana przez Facebook 

czy Instagram. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby 

prawidłowego przeprowadzenia Akcji. 

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz jako plik PDF 

umieszczony na stronie internetowej i profilu na portalu Facebook („Notatki”). 

4. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Czas trwania: 

a) Akcja rozpoczyna się w dniu 04.05.2021 r. o godzinie 12.00. 

b) Akcja kończy się w dniu 31.05.2021 r. o godzinie 23:59. 

6. Zgłoszenia- wymagania: 

Zrób zdjęcie lub nagraj filmik, na którym przedstawisz swojego zwierzaka: psa, kota, inne lub siebie 

z wybranym produktem z PETINIO.COM 

Zdjęcie: poziome lub pionowe, max rozmiar zdjęcia 20 MB. 

Film: poziom lub pion, max długość pliku 1 minuta, min. rozdzielczość 1920 x 1080; preferowany 

format: mp4 (inne możliwe: avi, mov, mpeg). 

Zgłoszenie przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą mailową pod adresem: agnieszka@petinio.com 

W przypadku plików o wielkości większej niż 30 MB można skorzystać z np. WeTransferu (link 

przesłany na maila). 

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: 

IMIĘ ZWIERZAKA/IMIĘ OSOBY: 

ZDJĘCIE LUB/I FILMIK w załączniku lub link do pobrania pliku na WeTransferze. 

7. Każde zgłoszenie otrzyma potwierdzenia dostarczenia maila (w ciągu 24 h w dni robocze;            

w przypadku zgłoszenia w weekend potwierdzenie zostanie wysłane w pierwszym dniu roboczym). 

Brak potwierdzenia otrzymania wiadomości oznacza, że zgłoszenie nie dotarło.  

8. Bądź kreatywny, oryginalny, pomysłowy, nie ograniczaj się. Pokaż radość swojego zwierzaka lub 

swoją z posiadanej zabawki, ubranka, dowolnego gadżetu z PETINIO.COM Zwróć uwagę na 

ekspozycję produktu. 
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9. Jeden uczestnik w ramach akcji może przesłać maksymalnie trzy filmiki lub zdjęcia (np. 3 zdjęcia, 

3 filmiki, 2 zdjęcia + 1 filmik, 1 zdjęcie + 2 filmiki). 

10. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat lub osoba, 

która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (zgoda ta będzie przedstawiona 

na każde żądanie Organizatora). 

11. Nagrody: 

a) Nagrodą w akcji jest udział w spocie, który zostanie zmontowany z wybranych najciekawszych 

przesłanych materiałów.  

Spot zostanie umieszczony na profilach PETINIO w social mediach do 18.06.2021 r. 

b) Dodatkowo raz w tygodniu ogłosimy 1- 3 laureatów, którzy otrzymają tytuł PETINIOZWIERZA   

i PETNIOTWARZY tygodnia i zagoszczą na naszych profilach (petinio.com, Instagram, Facebook, 

TikTok) jako reklama produktu. Ponadto tygodniowi laureaci otrzymają specjalny kod rabatowy do 

naszego sklepu: - 30 %.  Kod zostanie wysłany drogą mailową. Ważny do 31.08.2021 r.  

Ogłoszenia laureatów nastąpi: 

• Tydzień 04.05- 10.05; wyniki: 11.05.21 r. 

• Tydzień 11.05- 17.05; wyniki: 18.05.21 r. 

• Tydzień 18.05- 24.05; wyniki: 25.05.21 r. 

• Tydzień 25.05- 31.05; wyniki: 01.06.21 r. 

12. Podczas trwania całej akcji jeden uczestnik może zostać tygodniowym laureatem tylko 1 raz. 

13. W przypadku przesłania większej ilości prac niż jedna- istnieje możliwość, że wszystkie zostaną 

umieszczone w spocie. 

14. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać 

wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę. 

15. Nad prawidłowym przebiegiem akcji będzie czuwać powołana przez Organizatora Komisja. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane ze skrzynką 

mailową i Internetem. 

17. Przesyłając zdjęcie lub/i filmik osoba zgłaszająca deklaruje, że jest to praca własnego autorstwa  

i nie narusza praw ani wizerunku osób trzecich. 

18. Prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, naruszające dobre obyczaje lub z logo innych firm 

nie będą brane pod uwagę. 

19. Udział w Akcji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację przez 

Organizatora zdjęć/materiałów filmowych nadesłanych na Akcję. Samodzielnie jak i w zestawieniu  

z innymi utworami na wszelkich polach eksploatacji. 

20. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na Akcję prac na 



wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

21. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach 

reklamowych i marketingowych jest obowiązkowa i jej brak wyklucza udziału Uczestnika 

w Akcji. 

22. Dane osobowe: 

a) Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Akcji, w tym w celu podania 

do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Laureata. 

b) Administratorem danych osobowych jest  NT2 Joanna Nowak; Wyszyńskiego 24/16;                  

94-042, Łódź, KRS:  NIP: 7272797312, REGON: 362390220 („Administrator”), z którą można 

skontaktować się poprzez adres e-mail: shop@petinio.com, która przetwarzać będzie dane osobowe 

w celu realizacji akcji pod nazwą „Akcja Petiniozwierz & Petiniotwarz”. Dane osobowe w zakresie 

podanym w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie   

z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”). 

c) Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora celem 

prawidłowego przebiegu Akcji. 

d) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Akcji, a w przypadku wygranej      

z nagrody. 

23. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji. 

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej 

przyczyny i poinformowania o zmianach poprzez publikację Regulaminu w miejscach ogłoszenia 

Akcji. 

25. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego               

i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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