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REGULAMIN KONKURSU „SPEŁNIAMY WIELKIE MARZENIA 
MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW” 

 

I. KONKURS 
Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w Konkursie „Spełniamy wielkie 
marzenia małych przedsiębiorców” SMEO. 
 

II.  ORGANIZATOR 
Organizatorem Konkursu Wiosennego SMEO jest SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679116, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP: 5252712429, REGON: 367336046 posiadająca kapitał zakładowy w pełni opłacony w 
wysokości 3 621 950,00 PLN, zwana w dalszej części Regulaminu SMEO lub Organizatorem. 
 
 

III. DEFINICJE 
1. Profil SMEO – profil SMEO na portalu społecznościom Facebook 

https://www.facebook.com/smeopl lub na portalu społecznościowym Instagram 
https://www.instagram.com/smeo.pl/ ; 

2. Formularz Zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie smeo.pl/konkurs, w ramach 
którego Uczestnik może zgłosić się do Konkursu i przesłać do SMEO Zdjęcie konkursowe; 

3. Zdjęcie konkursowe – zdjęcie Uczestnika z wakacji, przesłane do SMEO za pośrednictwem 
Formularza Zgłoszeniowego. Na Zdjęciu konkursowym nie mogą znajdować się wizerunki 
innych osób niż Uczestnik; 

4. Wniosek o faktoring – wniosek o przyznanie limitu finansowania faktur wypełniony na stronie 
www.smeo24.pl; 

5. Konkurs – konkurs o nazwie „Spełniamy wielkie marzenia małych przedsiębiorców” 
prowadzona przez SMEO na podstawie Regulaminu; 

6. Uczestnik – osoba prowadząca Jednoosobową Działalność Gospodarczą lub wspólnik spółki 
jawnej lub członek zarządu spółki z o.o.; 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin. 
 

IV. ZASADY KONKURSU 
1. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi zapewnić spełnienie wszystkich poniższych 

wymagań w okresie obowiązywania Konkursu: 
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a. posiadać aktywny Profil na portalu www.facebook.com lub www.instagram.com 
(zwany dalej: „Profilem”), dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z 
rzeczywistością ̨

b. polubić Profil SMEO na portalu www.facebook.com lub www.instagram.com w okresie 
obowiązywania Konkursu; 

c. przesłać Zdjęcie konkursowe i swoje dane do SMEO za pomocą Formularza 
Zgłoszeniowego a także wyrazić zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w sposób 
określony w par. V.4 Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z 
Regulaminem Konkursu, w tym klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych, poprzez zaznaczenie checkboxów zamieszczonych w Formularzu 
Zgłoszeniowym; 

d. złożyć w okresie obowiązywania Konkursu Wniosek o faktoring na stronie 
internetowej www.smeo24.pl i zawrzeć ze SMEO umowę faktoringu (jeżeli Uczestnik 
jest osobą prowadzącą Jednoosobową Działalność Gospodarczą) lub zapewnić, że 
spółka jawna, w której Uczestnik jest wspólnikiem, lub spółka z o.o., w której Uczestnik 
jest członkiem zarządu, złoży w okresie obowiązywania Konkursu Wniosek o faktoring 
na stronie internetowej www.smeo24.pl i zawrze ze SMEO umowę faktoringu; 

e. złożyć w okresie obowiązywania Konkursu wniosek o sfinansowanie co najmniej jednej 
faktury w ramach umowy faktoringu i uzyskać to finansowanie od SMEO, najpóźniej 
do 7 dnia po upływie okresu obowiązywania Konkursu (jeżeli Uczestnik jest osobą 
prowadzącą Jednoosobową Działalność Gospodarczą) lub zapewnić, że spółka jawna, 
w której Uczestnik jest wspólnikiem, lub spółka z o.o., w której Uczestnik jest 
członkiem zarządu, złoży w okresie obowiązywania Konkursu wniosek o sfinansowanie 
co najmniej jednej faktury w ramach umowy faktoringu i uzyskać to finansowanie od 
SMEO, najpóźniej do 7 dnia po upływie okresu obowiązywania Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 5 Uczestników, którzy spełnili 
wszystkie warunki wskazane w pkt. IV.1 powyżej, dla których zostaną przyznane nagrody. 
Kryterium wyboru będzie najciekawsze Zdjęcie konkursowe. Komisja sprawuje nadzór nad 
poprawnym przebiegiem Konkursu i realizuje wszelkie powierzone jej przez Organizatora 
zadania w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. 

3. Nagrodą za pierwsze miejsce będzie bon o wartości 3500 zł do wykorzystania na portalu 
wakacje.pl. Nagrodą za drugie miejsce będzie walizka kabinowa marki Wittchen o wartości 520 
zł. Nagrodą za miejsce trzecie, czwarte i piąte będzie aparat marki Instax (Aparat FUJIFILM 
Instax mini LiPlay o wartości 700 zł, Aparat FUJIFILM Instax Square SQ1 o wartości 550 zł, 
Aparat FUJIFILM Instax mini 40 o wartości 400 zł). W razie braku możliwości zakupu ww. nagród 
przez Organizatora, Organizator jest uprawniony – według własnego wyboru – do przyznania 
podobnych nagród lub wypłaty nagrody w formie pieniężnej według jej wartości określonej w 
zdaniu pierwszym. 

4. W Konkursie nie mogą ̨uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz inne 
podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 
Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej 
rodziny należy rozumieć:́ wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 
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rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 

5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia 
Konkursu na Profilach SMEO przez podanie nicków zwycięzców.  

6. Uczestnik nie może przenieść ́prawa do nagrody na osobę ̨trzecią. Uczestnik może zrzec się ̨
prawa do nagrody. Uczestnik nie może żądać wypłaty nagrody w formie pieniężnej ani 
wymiany wygranej nagrody na inną 

7. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez zwycięzcę w 
ciągu 30 dni roboczych, od ustalenia miejsca wysyłki ze zwycięzcą. 

8. Organizator pokryje koszty podatku, który zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany zapłacić w 
związku z wygraną Nagrodą poprzez przyznanie nagrody dodatkowej równej kwocie podatku, 
która będzie musiała być zapłacona w związku z wygraniem nagrody. 
 

V. PRAWA AUTORSKIE I WARUNKI ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU UCZESTNIKA ZA 
UDZIELONĄ PRZEZ NIEGO ZGODĄ 

 
1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i 

przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, 
t.j. Zdjęć konkursowych, od dnia ich udostępnienia poprzez ich zgłoszenie do Konkursu (t.j. 
publikację na Profilu SMEO lub na stronie www.smeo.pl), bez ograniczenia czasowego oraz 
terytorialnego na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęć konkursowych – wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy Zdjęć konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie konkursowego 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania Zdjęć konkursowych w sposób inny niż określony w ppkt 
b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności 
w Internecie). 

2. Uczestnik w ramach licencji udziela również Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do opracowań Zdjęć konkursowych wykonanych przez Organizatora 
lub przez podmioty trzecie oraz upoważnia Organizatora do zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do opracowań Zdjęć Konkursowych, na czas obowiązywania licencji. 

3. Uczestnik poprzez przesłanie Zdjęcia konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą 
Zdjęcia konkursowego. 

4. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na utrwalenie, 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku znajdującego się na Zdjęciu 
konkursowym na Profilach SMEO i na stronie www.smeo.pl wraz z używanym w danej 
platformie społecznościowej i wskazanym przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym 
nikiem. Powyższą zgodę Uczestnik udziela w celu opublikowania galerii wybranych Zdjęć 
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konkursowych na Profilach SMEO i na stronie www.smeo.pl, na czas nieokreślony od dnia jej 
udzielenia w ramach Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem transgranicznego 
charakteru sieci Internet. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć ww. zgodę. Wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez SMEO jest nieodpłatne. Organizator zastrzega 
sobie prawo do opublikowania wybranych przez niego Zdjęć konkursowych.  

5. SMEO może wymagać, przed wydaniem Nagrody, podpisania i przekazania dla SMEO przez 
zwycięzcę odpowiedniej klauzuli zgody na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku i 
Zdjęcia konkursowego w ww. celach. 
 

VI. OKRES OBOWIĄZYWANIA KONKURSU 
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.08.2022 roku i obowiązuje do dnia 30.09.2022 roku do 
godziny [23:59:59].  

 
VII. REKLAMACJE 
1. Uczestnik lub osoba, która starała się zostać Uczestnikiem, może zgłosić reklamacje związane 

z Konkursem: 
a. na adres elektroniczny SMEO marketing@smeo.pl; 
b. na adres siedziby lub adres korespondencyjny SMEO. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika lub podmiotu, który starał się zostać 
Uczestnikiem oraz opisanie przyczyny reklamacji. 

3. SMEO (w zależności od tego, którego podmiotu dotyczy reklamacja) rozpatrzy reklamację 
niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej 
otrzymania. 

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 – dniowym, SMEO w informacji przekazywanej osobie, 
która wystąpiła z reklamacją:  

a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;  
b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;  
c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który 

nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  
5. Odpowiedzi na reklamacje SMEO udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego 

nośnika informacji.  
 

VIII. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKÓW I ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 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) - zwanym dalej: „RODO” - 
Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu pod nazwą 
„Spełniamy wielkie marzenia małych przedsiębiorców”, czyli podmiotem decydującym o 
celach i środkach przetwarzania danych jest SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii 
Plater 53, 00-113 Warszawa (Organizator).  
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2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w 
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W 
tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@smeo.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres Organizatora z dopiskiem „IOD”.  

3. W przypadku Uczestników i zwycięzców Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz umożliwienia 

przekazania zwycięzcom odpowiednich nagród, co stanowi prawnie uzasadniony 
interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

b. publikacji Zdjęcia Konkursowego w ramach galerii wybranych prac konkursowych, 
zawierającego wizerunek na zasadach określonych w Regulaminie w związku z 
odrębnie wyrażoną przez Uczestnika zgodą na rozpowszechnianie jego wizerunku, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

c. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych - art. 
6 ust. 1 lit. c) RODO; 

d. bieżącej korespondencji w związku z prowadzonym Konkursem oraz doręczeniem 
Nagrody, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO;  

e. rozpatrywania ewentualnych reklamacji w trybie określonym w § VII Regulaminu, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

f. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony 
interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Podanie danych osobowych: 
a. w celu doręczenia nagrody zwycięzcom oraz rozliczenia jej wartości zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie obowiązkami prawa podatkowego jest obowiązkowe 
jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Niepodanie tych danych uniemożliwi 
Organizatorowi przekazanie i właściwe rozliczenie Nagrody, 

b. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora - jest dobrowolne, 
jednakże niezbędne do ich realizacji. 

5. Organizator zapewnia każdej osobie, której dane dotyczą prawo skorzystania ze wszystkich 
przysługujących jej uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia 
przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich 
przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. 

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdej osobie przysługuje prawo do 
wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez 
konkretną osobę, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO przysługuje jej prawo cofnięcia zgody 
w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność 
przetwarzania tych danych z przepisami prawa realizowanego przed cofnięciem zgody. 
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8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo 
wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego 
w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców mogą być przekazywane do następujących 
podmiotów:  

a. firm współpracujących z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu i realizacji 
nagrody, 

b. wspierających Organizatora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym 
dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu 
informatycznego, hostingu etc.), 

c. zapewniających obsługę prawną na rzecz Spółki 
d. Meta Platforms Ireland Ltd. - dostawcy platform społecznościowych (Instagram lub 

Facebook), w związku z możliwością udostępnienia przez Organizatora wybranych 
Zdjęć Konkursowych na Profilach SMEO. 

10. Dane osobowe mogą być przekazywane przez SMEO poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). W takim jednak wypadku SMEO zagwarantuje wymagane prawnie 
środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie 
danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została 
wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 
RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim 
umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w 
drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach 
przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku gdy 
faktycznie Twoje dane będą przekazywane przez SMEO do podmiotów zlokalizowanych poza 
obszarem EOG, przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii informacji na temat 
stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez SMEO środków 
bezpieczeństwa związanych z ewentualnym przekazywaniem danych poza obszar EOG można 
uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez SMEO. 

11. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 
przeprowadzenia i realizacji Konkursu i do czasu prawidłowego rozliczenia, a ponadto: 

a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających  
z przeprowadzonego Konkursu, 

b. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym  
w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, 

c. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji  
i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania przez okres nie dłuższy niż 3 lata.  

12. Organizator w ramach działań Konkursowych nie będzie prowadził operacji przetwarzania 
danych osobowych w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do 
podejmowania wobec Uczestników decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie wpływających na ich sytuację. 

13. W zakresie w jakim dane osobowe zostały przekazane przez Organizatora do Meta Platforms, 
Użytkownicy mogą egzekwować swoje prawa wynikające z art. 15-21 RODO bezpośrednio od 
Meta Platforms (w tym celu należy zapoznać się z informacjami dostępnymi pod 
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https://www.facebook.com/about/privacy (dotyczy platformy Facebook) lub 
https://privacycenter.instagram.com/policy (dotyczy platformy Instagram)), jak również mogą 
zgłosić takie żądanie do Organizatora (w takim wypadku Organizator przekaże stosowne 
żądanie do Meta Platforms w celu jego wykonania). 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników w ramach Konkursu jest wyłącznie 

Organizator, a nie portal www.facebook.com lub www.instagram.com. 
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, polecany ani przeprowadzany 

przez portal www.facebook.com lub www.instagram.com ani z nimi związany. Każdy Uczestnik 
przystępując do Konkursu w pełni zwalnia portal www.facebook.com lub www.instagram.com 
z odpowiedzialności związanej z Konkursem. Informacje podawane przez Uczestników są 
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com, lub 
www.instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Konkursu przez Organizatora. 

3. Konkurs podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany. 

 


