
REGULAMIN WYDARZENIA „DZIEŃ DZIECKA W 4FUN KIDS” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzona jest 

akcja „DZIEŃ DZIECKA W 4FUN KIDS” (dalej zwana „Wydarzeniem”).  

2. Organizatorem Wydarzenia jest spółka 4FUN sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, 

(00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 5213732971, której kapitał zakładowy 

wynosi 5 000 złotych (dalej zwana „Organizatorem wydarzenia”).  

3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (dalej zwanej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 

Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) Ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Wydarzenia.  

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Wydarzenia oraz na stronie internetowej 

www.4funkids.pl  

6. W Wydarzeniu może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Wydarzenia”).  

7. Warunkiem udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika jest skuteczne zgłoszenie wykonane w sposób 

określony w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

8. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny.  

9. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Wydarzenia akceptuje 

tym samym jego warunki.  

10. Kontakt z Organizatorem Wydarzenia może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email: 

konkursy@4fun.tv, a w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres 

email: daneosobowe@4fun.tv  

11. Akceptując Regulamin Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

Wydarzeniu.  

12. Okres zbierania zgłoszeń w Wydarzeniu trwa od dnia 17.05.2021 roku od godziny 06:00 do dnia 

25.05.2021 roku do godziny 19:00 (dalej zwany „Czasem Trwania Wydarzenia”) przy czym 

Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do  wydłużenia lub skrócenia czasu jego trwania.  

13. Wydarzenie prowadzone będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:  

19. Wydarzenie trwa od dnia 17.05.2021 roku od godziny 06:00 do dnia 25.05.2021 roku do godziny 

19:00  (dalej zwany „Czasem Trwania Wydarzenia”).  

 

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Wydarzeniu 

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Wydarzeniu przez Uczestnika  jest dostęp do urządzenia 

pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz posiadanie konta na portalu www.Facebook.com  
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§ 3. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu 

1. Aby wziąć udział w Wydarzeniu każdy Uczestnik powinien dokonać w terminie do 25 maja 

(włącznie) następujących czynności w formularzu zgłoszeniowym na stronie 

www.facebook.com/4funkidspl w zakładce „wyślij wiadomość”:  

a.) Zaakceptować regulamin Wydarzenia „DZIEŃ DZIECKA W 4FUN KIDS” 

b.) Przesłać imię dziecka dla którego ma zostać przygotowany film 

c.) Pozostawić w formularzu dane kontaktowe w postaci numeru telefonu komórkowego oraz maila, 

które to dane posłużą wyłącznie do poinformowania go o dostępności przygotowanego dla niego 

filmu. 

§ 4 Dedykowane filmy dla dzieci 

1. Zgłoszone przez Uczestnika imię dziecka posłuży do przygotowania dedykowanego filmu z  

życzeniami oraz kilkoma zabawami na Dzień Dziecka. 

2. Filmy zostaną wykonane wyłącznie dla Uczestników, którzy zgłosili swoje prace w terminie do 

25 maja, godziny 19:00. 

§ 5. Zasady przesyłania dostępu do filmów 

1. W dniu 1 czerwca 2021 Organizator prześle do wszystkich Uczestników na pozostawiony 

adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego wiadomość dotyczącą dostępności 

stworzonego dla niego filmu 

2. Niezależnie od powyższego w dniu 1 czerwca wszystkie filmy zostaną zamieszczone na 

stronie www.facebook.com/4funkidspl  w zakładce „wyślij wiadomość” 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Wydarzenia, Uczestnicy winni zgłaszać 

Organizatorowi w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z 

dopiskiem „DZIEŃ DZIECKA W 4FUN KIDS” lub drogą elektroniczną na adres: konkursy@4fun.tv.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także 

dokładny adres Uczestnika Wydarzenia, jak również ̇dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne 

żądanie 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni 

od dnia ich otrzymania przez Organizatora Wydarzenia.  

4. Uczestnik Wydarzenia zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Wydarzenia listem 

poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź 

w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.  

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Wydarzenia 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest spółka pod firmą 4FUN sp. z o.o 

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – 

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
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miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem 

NIP: 5213732971, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Wydarzenia 

można się skontaktować poprzez email: daneosobowe@4fun.tv  

3. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu 

komórkowego, dane podane w celu wydania Filmu) będą przetwarzane:  

a.) w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia, zapewnienia prawidłowego 

przebiegu Wydarzenia, wyłonienia Laureatów Wydarzenia, , zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem 

Wydarzenia, poinformowania o dostępności filmów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz 

dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Wydarzeniem, wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz  

b.) w celach niezbędnych do wykorzystania, w tym rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika 

Wydarzenia oraz wizerunku osób małoletnich, w stosunku do których sprawuje władzę rodzicielską 

lub opiekę, na podstawie zgody Uczestnika Wydarzenia otrzymanej przez Organizatora Wydarzenia, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

 c.) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, 

wynikających w szczególności z przepisów prawa konsumenckiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO.  

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Wydarzenia mogą być podmioty współpracujące z 

Organizatorem Wydarzenia – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie 

– w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora Wydarzenia usług (np. podwykonawcy, kurierzy) 

oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora Wydarzenia.  

5. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przechowywane przez Czas Trwania Wydarzenia, a 

po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

6. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W 

zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz Umowy Uczestnik Wydarzenia ma prawo 

do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu 

administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych 

bezpośrednio innemu administratorowi.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w 

Wydarzeniu i otrzymania Nagród.  

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator Wydarzenia 

nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących Umowy w związku z przystąpieniem przez Uczestnika 
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Wydarzenia i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z 

konsumentami.  

2. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze Wydarzeniau, Organizator 

Wydarzenia informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest 

platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy 

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi 

interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów 

dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest Konsument 

zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator Wydarzenia informuje jednakże, że nie zobowiązuje się 

do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z udziałem w Wydarzenia, chyba że taki 

obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

3. Organizator Wydarzenia informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu 

pomiędzy konsumentem a Organizatorem Wydarzenia, zwracając się do powiatowego (miejskiego) 

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona 

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje 

dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na 

stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).  

4. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Wydarzenia wyłonieni 

jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. W tym celu Organizator Wydarzenia może żądać od Uczestnika Wydarzenia złożenia 

określonych oświadczeń.  

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Wydarzeniem 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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