
Regulamin programu testowego "Blogosfera" 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie 
testowym "Blogosfera" (dalej „Program”). 
 
2. Organizatorami Programu jest: CanpolSp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-884 
Warszawa przy ul. Puławskiej 430, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000164078, NIP: 118-00-28-608, Regon: 015495694 
(zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).  
 
3. Program obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem strony 
internetowej: http://canpolbabies.com/pl/zwanej dalej „Stroną”. 
 
4. Program skierowany jest do kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci, którzy prowadzą 
blog o tematyce związanej z ciążą i macierzyństwem. 
 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „BLOGOSFERA” 
§ 2 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 
2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie (dalej: ,,Uczestnicy”) z wyjątkiem 
pracowników Organizatorów, oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków 
najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie za pośrednictwem Serwisu. 
 
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Projekcie. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
§ 3 

 
1. Uczestnik jest zobowiązany do rejestracji w serwisie i podania swoich danych 
teleadresowych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania z kodem pocztowym, ulicą i jej 
nr, telefon, adres email), które są niezbędne do wysyłki nagród, w przypadku 
zakwalifikowania się do Programu 
 
2. Uczestnik jest zobowiązany do napisanie na swoim blogu o chęci uczestnictwa w 
testach produktów w Programie Blogosfera Canpol babies i zachęcenia innych do 
udziału w Programie podając link do Blogosfery:http://canpolbabies.com/pl/blogosfera 
 



3. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia wszystkich aktywnych pól 
formularza zgłoszeniowego, co jest wymogiem niezbędnym do zarejestrowanie się w 
Programie. 
 
4 .Uczestnik wytypowany do testów jest zobowiązany do: 
a. napisania recenzji o produkcie w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przesyłki 
(testerki),b. podania na stronie Programu linku do recenzji. Aby to zrobić, należy wejść 
w menu rozwijanym Blogosfera, wybrać „Moje zgłoszenia”, a następnie wybrać 
„Uzupełnij dane” na aktualnym zgłoszeniu. 
 
5. Uczestnik wytypowany do organizacji konkursu jest zobowiązany do: 
 
a. przeprowadzenia konkursu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o 
wytypowaniu (organizatorki konkursu).  
 
b. podania na stronie Programu linku do strony z konkursem organizowanym na swoim 
blogu . Aby to zrobić, należy wejść w menu rozwijanym Blogosfera, wybrać „Moje 
zgłoszenia”, a następnie wybrać „Uzupełnij dane” na aktualnym zgłoszeniu. 
 
c. opracowania i udostępnienia regulaminu konkursu, zawierającego wszystkie 
wymagania wynikające z przepisów prawa, c. dopełnienie obowiązku informacyjnego 
wobec osób biorących udział w konkursie na blogu,  o tym że ich dane osobowe są 
przetwarzane przez Uczestnika Programu jako organizatora konkursu oraz przez Canpol 
jako sponsora nagród w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, 
wyłonienia laureata oraz wysyłki nagród oraz przekazanie wszystkich pozostałych 
informacji zgodnie z art. 14 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, zwanego rodo. ;.” 
 

DANE OSOBOWE 
§ 4 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu  jest Canpol Sp. zo.o. z 
siedzibą w Warszawie ul. Puławska 430, zwana dalej Canpol. 
 
Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane przez Canpol w celu 
świadczenia usługi polegającej na korzystaniu z Blogosfery na stronie 
https://canpolbabies.com/pl. 
 
Podstawą przetwarzania przez Canpol danych osobowych Uczestnika Programu jest art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym 
jest archiwizowania danych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających 
z prawa cywilnego. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w Programie.  
 
Canpol będzie przekazywać dane osobowe Uczestników innym odbiorcom, którym 
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol, w tym 
przede wszystkim firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Canpol. Ponadto, 



Canpol może udostępniać dane osobowe Uczestników innym odbiorcom, o ile taki 
obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. 
 
Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych.  
 
Canpol będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu przez czas 
korzystania z Programu oraz po wyrejestrowaniu z Programu dla celów 
archiwizacyjnych i w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa 
cywilnego przez okres 3 lat.  
 
Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu; 
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 

18 RODO; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych 

w art. 21 RODO; 
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób 

zautomatyzowany. 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa) jeżeli 

Canpol przetwarza dane osobowe Uczestnika niezgodnie z prawem. 
 

Dodatkowe informacje związane z ochroną danych osobowych, jak również  możliwość 
skorzystania  z  ww. praw Uczestnik Programu może realizować poprzez kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@canpolbabies.com 
Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa. 
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