
REGULAMIN KONKURSU „METAMORFOZY CLAUDII  2022” – edycja nr 11 
 

 
Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Akcji “Metamorfozy Claudii” (zwanej dalej Akcją lub Konkursem) jest Burda 
Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, REGON: 
931051710,  NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem.    
2. Realizacja Akcji z wyłonionymi uczestniczkami odbywać się będzie na terytorium Polski, wg 
harmonogramu, który zostanie ustalony wraz z ekspertami biorącymi udział w Akcji.  
3. Nagrodą dla laureatów Akcji „Metamorfozy Claudii 2022” będzie możliwość uczestniczenia w 
konsultacjach z lekarzami i ekspertami ds. wizerunku, którzy stosownie do zaleceń lekarskich oraz 
efektów w/w konsultacji określą i przeprowadzą na laureatkach szereg zabiegów upiększających, 
w tym m.in. z zakresu medycyny estetycznej, stomatologii estetycznej, fryzjerstwa, wizażu i 
stylizacji, odchudzania i fitness, możliwość uczestnictwa w sesji fotograficznej oraz nagraniu filmów 
organizowanych przez Organizatora, przy czym wybranych zostanie 8 laureatek oraz 1 osoba 
rezerwowa. 
4. Ww. zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i stomatologii estetycznej mogą być wykonywane 
wyłącznie w stosunku do osób, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności 
prawnych.   
5. Informacje o Akcji ogłoszone będą w środkach masowego przekazu – ogłoszenie informujące o 
Akcji zostało opublikowane na łamach miesięcznika Claudia (numer 1/22 i 2/22). Akcja rozpoczyna 
się w dniu 14.12.2021 r. wraz z ukazaniem się ogłoszenia o akcji, a kończy wraz z emisją 
ostatniego materiału w magazynie Claudia i na portalach YouTube oraz claudia.pl, tj. nie później 
niż do 31.12.2022 roku.  
6. O udział w Akcji mogą ubiegać się wszystkie czytelniczki miesięcznika Claudia i serwisu 
claudia.pl, które spełnią warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie.  
 

Uczestniczki 

1. W Akcji mogą brać udział jedynie kobiety. 
2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy lub członkowie zarządu Organizatora oraz 

najbliżsi członkowie rodzin tych osób ani osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji. 
3. Osoba biorąca udział w Akcji wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na publikację wszelkich 

materiałów (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 
wypowiedzi, itp.) Na powyższą okoliczność Uczestniczki Akcji otrzymają do podpisu stosowne 
oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przekazanie 
podpisanego oświadczenia według wzoru, o którym mowa powyżej jest warunkiem wzięcia 
udziału w Akcji.  

Proces kwalifikacyjny  

Aby wziąć udział w Akcji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są pomyślnie przejść etap 
rekrutacji.  

1. Etap I – Zgłoszenie: 
 
a) W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są 
przesłać swoje zgłoszenie (wraz ze zdjęciem twarzy, pełnego uśmiechu i sylwetki oraz 
imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, informacją o wieku, zajęciu/pracy, rodzinie) 
poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie claudia.pl/metamorfozy lub w 
formie wiadomości mailowej na adres metamorfozyclaudia@burdamedia.pl w terminie od 
14.12.2021 do 19.01.2022 r. 

mailto:metamorfozyclaudia@burdamedia.pl


 
 
b) Do kolejnego etapu zakwalifikowane zostaną najciekawsze wg Organizatora zgłoszenia, 
biorąc pod uwagę takie kryteria jak: potencjał zmiany wizerunku, cechy osobowościowe 
takie jak otwartość, chęć współpracy, ciekawa historia życiowa. 
c) Zgłoszenia niepełne, niepoprawne lub zawierające słowa obraźliwe, traktowane będą 
jako zgłoszenia niepoprawne i będą odrzucane. 
 

2. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna: 
 

1. W II etapie kandydatki na Uczestniczki na wstępie zobowiązane będą wypełnić i podpisać 
Ankietę Zgłoszeniową udostępnioną kandydatkom. Ankieta zgłoszeniowa do udziału w 
Akcji zawierać będzie:  

 dane kandydatek na Uczestniczki, tj.: imię i nazwisko, wiek, miasto zamieszkania i kontakt 
telefoniczny, 

 oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji (załącznik nr 1), 

 oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, 
wizerunku oraz wypowiedzi kandydatek na Uczestniczki na potrzeby Akcji oraz promocji i 
reklamy Akcji i jej partnerów, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestniczki (załącznik nr 1), 

 zgodę na zmianę wizerunku (w tym zabiegi plastyczne, zabiegi medycyny i stomatologii 
estetycznej oraz zmianę koloru i długości włosów) na potrzeby Akcji (załącznik nr 1), 

 oświadczenie na okoliczność pandemii COVID-19 (załącznik nr 2). 
 

2. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej: 

a) Kandydatka na Uczestniczkę zobowiązana jest stawić się na rozmowę kwalifikacyjną  w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, o czym Uczestniczka zostanie 
powiadomiona telefonicznie przez Organizatora. 

b) Warunkiem koniecznym do odbycia rozmowy jest posiadanie przez kandydatki: 

 aktualnego zdjęcia pantomograficznego zębów (zdjęcie powinno być zrobione nie 
wcześniej niż 27.01.2021);  

 certyfikatu COVID-19 lub aktualnego negatywnego wyniku testu na COVID-19 
(wykonanego nie wcześniej niż 2 doby przed rozmową kwalifikacyjną) 

c) Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności fotografa i operatora oraz wobec komisji 
kwalifikacyjnej złożonej z przedstawicieli Parterów Akcji („Komisja”) i polega na prezentacji 
kandydatek na Uczestniczki oraz sprawdzaniu predyspozycji kandydatek na Uczestniczki 
do udziału w Akcji. 

d) W związku z tym, iż Organizator przewiduje przesłuchanie maksymalnie do 25 osób w 
ciągu dnia, w przypadku zgłoszenia się do udziału w Akcji większej ilości kandydatek, 
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 25 kandydatek wybranych przez Komisję 
spośród kandydatek, które nadesłały swoje zgłoszenia. W miarę możliwości oraz czasu 
komisja zastrzega sobie prawo do dokonania przesłuchania większej lub mniejszej ilości 
kandydatek. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i zakwaterowania (w tym 
wyżywienia) kandydatek na Uczestniczki. Osoby biorące udział w Akcji ponoszą wszelkie 
koszty związane z udziałem we własnym zakresie.  

3. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 Organizator zastrzega, że 
rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się zdalnie za pośrednictwem nadesłanego filmu 
nagranego telefonem komórkowym lub rozmowy telefonicznej/videorozmowy. Kandydatki 
na uczestniczki zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i ostatecznej formie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

 



3. Etap III – kwalifikacja kandydatek 
 

a)  Do III etapu zostanie zakwalifikowanych 8 kandydatek oraz 1 rezerwowa. Wspomniane 
kandydatki na Uczestniczki zostaną zaproszone do odbycia konsultacji stomatologicznych w 
gabinetach Partnera oraz w zakresie medycyny estetycznej w gabinetach 
Partnera/telefonicznie/lub za pośrednictwem komunikatorów (MS TEAMS, ZOOM, SKYPE 
etc). Kandydatki o planowanych konsultacjach zostaną powiadomione telefonicznie. 
Konsultacje będą nieodpłatne. Koszty dojazdu są po stronie kandydatek. 

b)  w wyniku przeciwskazań zdrowotnych lub innych, stwierdzonych w czasie konsultacji przez 
lekarzy, zagrażających zdrowiu lub uniemożliwiających dalszy udział w akcji Organizator 
powiadomi o tym fakcie kandydatkę/kandydatki. W jej/ich miejsce na konsultację zostanie 
zaproszona rezerwowa kandydatka lub kolejne kandydatki z listy zakwalifikowanych do 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
4. Etap IV – Przygotowanie do zdjęć: 

 
a) Spośród Uczestniczek, które pomyślnie przeszły III etap rekrutacji, Organizator wybierze do 

każdego materiału redakcyjnego w Claudii oraz jednego filmu z relacją z przebiegu 
metamorfozy 1 Uczestniczkę, biorąc pod uwagę stosunek kandydatek do swojego wyglądu, 
mody i wizerunku oraz sposób prezentacji. W sumie wybranych zostanie 8 Uczestniczek do 
8 materiałów redakcyjnych w Claudii i 8 filmików dokumentujących metamorfozy oraz 1 
rezerwowa Uczestniczka, której metamorfoza przeprowadzona i opublikowana zostanie 
pod warunkiem, że któraś z 8 Uczestniczek nie będzie mogła z ważnych przyczyn 
przeprowadzić całkowitej metamorfozy. Za ważne przyczyny uważa się przede wszystkim 
stan zdrowia uniemożliwiający udział w akcji, alergie, wypadki losowe itp.   

b) Z każdą Uczestniczką zostanie przeprowadzony wywiad.  
Decyzję o dopuszczeniu kandydatki do udziału w każdym kolejnym Etapie lub do udziału w 
Akcji podejmuje wyłącznie Organizator (biorąc pod uwagę opinię Komisji). Organizator 
poinformuje wyłącznie osoby zakwalifikowane do III etapu. Organizator nie odpowiada za 
niemożliwość przekazania informacji, o których mowa powyżej z przyczyn leżących po 
stronie Uczestniczki. Nieobecność Uczestniczki w terminie wskazanym przez Organizatora 
powoduje, że traci ona prawo do ubiegania się o ponowne uczestnictwo. Organizator w 
trakcie trwania Akcji  będzie oceniał m.in. zaangażowanie Uczestniczki (w tym chęć do 
współpracy z Organizatorem, Partnerami Akcji oraz wskazanymi przez nich osobami, 
przestrzeganie wytycznych ww. osób, harmonogramu oraz planu zabiegów, poddanie się 
dyscyplinie wynikającej w szczególności ze wskazań organizacyjnych, medycznych itp.) 
oraz ew. przeciwskazania (medyczne, zdrowotne lub inne) do poddania się zabiegom (w 
tym organizacyjne, medyczne itp.). 
W przypadku negatywnej oceny Organizatora w ww. zakresie, przysługuje mu prawo do 
wykluczenia danej Uczestniczki z udziału w Akcji (na każdym etapie jej trwania i bez 
obowiązku jakichkolwiek ekwiwalentnych świadczeń na jej rzecz). 
Uczestniczka Akcji nie ma prawa do scedowania nagrody (uczestnictwo w Akcji) na inną 
osobę. 
Nagrodzonym uczestnictwem w Akcji nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody 
na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany przyrzeczonych nagród na inne – ekwiwalentne.  
 

Przebieg realizacji Akcji 

a) W każdym materiale redakcyjnym w magazynie „Claudia” dot. Metamorfoz, prezentowana 
będzie jedna Uczestniczka. Uczestniczka Akcji zmienia swój wygląd (fryzura, styl ubierania się, 
makijaż, sylwetka, twarz) pod kierunkiem i przy udziale lekarzy, m.in. stomatologów i medycyny 
estetycznej oraz zawodowych ekspertów z zakresu odchudzania, stylistów, makijażystów, itp. 
Lekarze i fachowcy podczas konsultacji ordynują Uczestniczkom odpowiednie dla nich zabiegi z 
zakresu stomatologii i medycyny estetycznej oraz utrzymania dobrej sylwetki i odpowiedniego 
makijażu (i przeprowadzą je samodzielnie). W ramach programu Organizator zapewni 



uczestniczkom leczenie stomatologiczne do kwoty 8 000 zł netto. Plan leczenia oraz koszt 
zabiegów zostanie Uczestniczce przedstawiony przed rozpoczęciem leczenia, w przypadku 
przekroczenia ww. kwoty, dalsze leczenie będzie możliwe w ramach indywidualnej umowy 
Uczestniczki z Partnerem stomatologicznym Metamorfoz. Zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej  zostaną przeprowadzone mx. w 8 miastach na terenie Polski. Ekspert od 
metamorfozy sylwetki i związanej z nią diety, sportu i motywacji zaproponuje plan ćwiczeń i 
dietę odpowiednią dla każdej Uczestniczki oraz będzie koordynował prawidłowy przebieg tej 
części metamorfozy. Specjalista od stylizacji włosów dobierze nową fryzurę, stylista 
odpowiednio pasujące stroje, które pomogą zmienić wizerunek. Makijażystka wykona 
perfekcyjny do danego typu urody makijaż oraz udzieli porad w zakresie codziennego makijażu. 

b) Uczestniczka jest zobowiązana stawić się w każdorazowo na własny koszt w miejscu i czasie 
wskazanym przez Organizatora (w celu realizacji leczenia stomatologicznego, wykonania 
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, realizacji planu ćwiczeń oraz utrzymania diety, 
stawienia się w salonie fryzjerskim celem zmiany fryzury oraz podczas finałowej sesji 
zdjęciowej). 
 

Zapewnienie prawidłowości realizacji Akcji oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 
 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i 
Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator.  
Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w Akcji. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, w okresie do 14 dni od 
zakończenia Akcji. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres (listowny lub elektroniczny) lub telefon 
kontaktowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub 
informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się 
do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  

4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji 
(decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego). 

5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         
wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: 
kontakt@burdamedia.pl. 

2. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem 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) oraz ustawy o 
zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 
3. Więcej informacji znajdziesz tutaj 

https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf 
 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu 
Akcji w związku z pandemią COVID-19 - o czym Organizator niezwłocznie powiadomi 
Uczestniczki. Organizatorowi przysługuje także prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub 
zmiany harmonogramu Akcji  z uwagi na planowane zmiany w ustawie o wyrobach medycznych. 
Ponadto Organizator zastrzega, że na skutek tych zmian może dojść do zaprzestania działań w 

https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf


ramach medycyny estetycznej w projekcie Metamorfozy Claudii. Takie działanie może skutkować 
skróceniem czasu trwania Akcji lub jej realizacją w ograniczonym zakresie. W takim przypadku 
Uczestniczkom nie przysługuje zamiana ekwiwalentu lub wypłata pieniężna. O każdej zmianie 
Organizator poinformuje na stronie internetowej Akcji (claudia.pl/metamorfozy) lub drogą 
telefoniczną i mailową. 
2. Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, o 
czym każdorazowo będzie decydować Organizator. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczestniczka ma 
świadomość ewentualnych obciążeń, tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego 
związanych z udziałem w Akcji i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się 
takim obciążeniom.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:  

a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji,  
b) problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Organizator nie był w stanie przewidzieć ani którym nie mógł zapobiec,  
w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, 

c) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki 
Akcji,  

d) zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania 
się z zasadami Regulaminu.  

5. Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.claudia.pl.  
6. Na życzenie Uczestniczki, po przesłaniu przez nią zaadresowanej zwrotnie koperty ze 
znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestniczek w trakcie Akcji 
oraz wykorzystywania powstałych zdjęć w związku z Akcją, a także w celach promocyjnych Akcji i 
jej partnerów, zgodnie z treścią oświadczenia wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2021 r. 
 
  



Zał. nr 1 do Regulaminu ………….. 

 

....................................................... 

Imię,  nazwisko  

 

....................................................... 

ulica, numer, miejscowość 

 

....................................................... 

numer PESEL 

Nr dowodu osobistego………………………………… 

Adres Urzędu Skarbowego …………………………… 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana zostałam laureatką konkursu „Metamorfozy Claudii” (zwanego dalej Konkursem lub 

Akcją), w którym nagrodą będzie możliwość uczestniczenia w konsultacjach z ekspertami z zakresu diety i 

fitnessu, stomatologii, medycyny estetycznej (którzy stosownie do efektów w/w konsultacji określą i 

przeprowadzą na uczestniczkach szereg zabiegów upiększających, w tym z zakresu medycyny estetycznej, 

operacji plastycznych, stomatologii estetycznej, makijażu permanentnego i innych) oraz z ekspertami ds. 

wizerunku  oraz możliwość uczestnictwa w sesji fotograficznej i filmach z metamorfoz organizowanych przez 

Organizatora.  

Jestem świadoma i wyrażam zgodę, iż  Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; 

Regon: 931051710, NIP: 897-14-11-483, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000573740 (zwana dalej Burda) jako Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ilość, 

jakość oraz ewentualne skutki w/w ćwiczeń, diety czy zabiegów (w tym dla mojego zdrowia), które to będą 

wykonane w specjalistycznych placówkach, w szczególności medycznych i przez wykwalifikowane podmioty.  

Przyjmuję w/w nagrodę, oświadczam iż jestem w pełni świadoma zarówno zakresu, skutków jak i 

wszelkich następstw związanych pośrednio bądź bezpośrednio z w/w zabiegami oraz wyrażam niniejszym 

zgodę na ich przeprowadzenie. 

Zobowiązuję się każdorazowo przed każdym w w/w zabiegów przeprowadzić pełną konsultację 

medyczną i/lub kosmetologiczną ze wskazanymi przez BURDA lekarzami i innymi specjalistami, którzy będą 

zobowiązani przeprowadzić konsultację z należytą starannością i udzielić pełnej informacji dotyczącej w/w 

zabiegów.  
Ponadto zobowiązuję się do ścisłej współpracy z ekspertem z zakresu metamorfozy sylwetki i 

związanej z nią diety, sportu i motywacji. Będzie się to wiązało z przedstawieniem wyników aktualnych badań 

zdrowotnych (ewentualnie wykonania ich na zlecenie eksperta), poinformowaniu o przebytych i obecnych 

chorobach, przestrzeganiem planu treningowego (ćwiczenia), zaleconej diety (w tym korzystanie z produktów 

lub suplementów diety zaleconych przez eksperta), sporządzaniem pomiarów, uzupełnianiem dziennika oraz 

uczestniczeniem w regularnych spotkaniach online z  ekspertem w celu zwiększenia wewnętrznej motywacji 

i realizacji planu odchudzania/wzmacniania ciała.  

Przyjmuję do wiadomości, że w ramach programu Organizator zapewni uczestniczkom leczenie 

stomatologiczne do kwoty 10 000 zł. Plan leczenia oraz koszt zabiegów zostanie Uczestniczce przedstawiony 

przed rozpoczęciem leczenia, w przypadku przekroczenia ww. kwoty, dalsze leczenie będzie możliwe w 

ramach indywidualnej umowy Uczestniczki z Partnerem stomatologicznym Metamorfoz. 

Zrzekam się niniejszym dochodzenia wszelkich roszczeń, których mogłabym dochodzić zarówno 

teraz, jak i w przyszłości od BURDA – związanych z przeprowadzeniem w/w działań i zabiegów. Wobec 

powyższego zwalniam niniejszym BURDA od wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności związanej z 

realizacją  i skutkami w/w działań i zabiegów. 

W związku z powyższym oświadczam, iż wszelkie kwestie dotyczące planowanych w/w działań i 

zabiegów zostaną szczegółowo ustalone pomiędzy mną a podmiotem wykonującym określone działania i 

zabiegi, w szczególności w zakresie wprowadzenia diety w tym suplementów diety, wzmacniania ciała, 

odchudzania, medycyny estetycznej i stomatologii.  



Ponadto ja, niżej podpisana, jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w konkursie „Metamorfozy 

Claudii”, mój wizerunek (oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.) zostaną wykorzystane w 

wydawnictwach Burda Media Polska Sp. z o.o. lub wskazanych przez BURDA podmiotów (Partnerów Akcji) 

oraz w audycjach telewizyjnych, radiowych, internetowych, które będą realizowane przez BURDA lub 

podmioty wskazane przez BURDA (Partnerów Akcji). 

Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie nieodwołalną zgodę aby mój wizerunek (oraz 

głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp., w tym zarejestrowane w trakcie castingu oraz zmian zarejestrowanych 

w czasie trwania konkursu „Metamorfozy Claudii”) zostały wykorzystywane w całości, a także w postaci 

dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez BURDA wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, 

radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, 

które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od BURDA, tj. Partnerów Akcji), jak również w 

przygotowywanych przez BURDA lub te podmioty akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach. 

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 

(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi 

oraz imienia i nazwiska na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 

taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

b) wprowadzania do obrotu, 

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii 

komórkowej, 

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), 

e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 

f) wystawiania, 

g) wyświetlania, 

h) użyczania i/lub najmu, 

i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 

nadawania za pośrednictwem satelity, 

j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania). 

 

W/w zezwolenie dotyczy mojego wizerunku zarówno przed, jak i w trakcie oraz po wykonaniu w/w 

zabiegów. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb BURDA i wymogów jego 

publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom, itp. 

Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez BURDA oraz osoby trzecie, upoważnione przez BURDA 

(Partnerzy Akcji), wszelkich działań (takich jak, utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z 

mojego wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imiona, nazwiska, itp.) – w tym filmowanie, utrwalanie 

przebiegu w/w zabiegów, mojego życia przed, w trakcie i po przeprowadzeniu w/w zabiegów. 

Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać BURDA oraz osobom trzecim, wskazanym 

przez BURDA (Partnerów Akcji) wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku, 

oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp., w tym w trakcie przygotowywania i rozpowszechniania w/w 

publikacji i audycji. 

Nieodwołalnie i nieodpłatnie upoważniam niniejszym BURDA do udzielania osobom trzecim 

wybranym i wskazywanym każdorazowo przez BURDA (Partnerzy Akcji) wszelkich zgód i upoważnień w 

zakresie wykorzystywania mojego wizerunku (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) opisanych 

powyżej. 

Oświadczam, że zrzekam się wobec BURDA wszelkich roszczeń z tytułu wynagrodzenia za udział w castingu 

i konkursie Metamorfozy Claudii oraz z tytułu ewentualnych szkód poniesionych w związku z udziałem w 

konkursie lub w czynnościach związanych z przygotowaniem realizacji konkursu, w tym jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z tytułu udziału w konkursie.  

 

Ponadto oświadczam i zobowiązuję się, iż w zakresie opisanym powyżej i bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody BURDA, nie upoważnię żadnych osób trzecich do wykorzystywania mojego wizerunku (ani 

głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) w okresie 1 roku od dnia podpisania niniejszego oświadczenia w 

zakresie, i na polach eksploatacji, opisanych powyżej. 

 



Oświadczam, że zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich danych osobowych 

(imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania) przez BURDA oraz osoby trzecie, upoważnione przez 
BURDA, w tym pochodzących z: 

 castingu (wybór uczestniczek konkursu „Metamorfozy Claudii”) 

 zdjęcia i filmy z przebiegu castingu oraz przebiegu zmian zachodzących podczas akcji  

 zdjęć i filmów z sesji finałowej po metamorfozie 

 

Zgadzam się na to, że w czasie trwania Akcji podlegać będę m.in. ocenie mojego zaangażowania, w tym chęci 

do współpracy z Burda, Partnerami oraz wskazanymi przez nich osobami trzecimi, zobowiązuję się do 

przestrzegania wytycznych ww. osób, harmonogramów i planów zabiegów, zobowiązuję się do poddania się 

dyscyplinie wynikającej w szczególności z wskazań organizacyjnych i medycznych itp. oraz ew. 

przeciwwskazań do poddania się zabiegom (w tym organizacyjnym, medycznym itp.) oraz że w przypadku 

negatywnej oceny przez Burdę w ww. zakresie przysługuje jej prawo do wykluczenia mnie z udziału w Akcji 

(na każdym etapie jej trwania, bez obowiązku jakichkolwiek ekwiwalentnych świadczeń).  

Zapoznałam się z treścią Regulaminu Akcji i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

 

 

 

......................................................................   ……………………………………

 Warszawa, dnia      czytelny podpis 

  

 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem 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) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a 

konkretnie: imię oraz adres e-mail  jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl . 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania 

reklamacyjnego. 

4. O ile Uczestnik wyrazi odrębne stosowne zgody: może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty 

handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy), 

Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z 

prowadzonym marketingiem. 

5. Więcej informacji znaleźć można na stronie –

https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf 

 
 
 

 

 

......................................................................   ……………………………………

 Warszawa, dnia      czytelny podpis 

  

  



Załącznik nr 2 
 

Warszawa, dnia ………..2021 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany(a): ...................................................................... posiadający nr PESEL:……………………………....... 
oświadczam, że: 
1) w przeciągu ostatnich 14 dni nie miałem żadnego z objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem 
Covid -19  (gorączka, kaszel, duszności / problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie, utrata smaku, węchu)  
2) nie zostałem poddany obowiązkowi pozostania w kwarantannie, lub pod nadzorem epidemiologicznym 
3) nie mam wiedzy, że jestem zakażony/a wirusem Covid -19   
Oświadczam, że w świetle zaistniej sytuacji związanej z zagrożeniem Covid -19  uczestniczę w  realizacji projektu 
Metamorfozy Claudii w siedzibie Burda Media Sp. z o.o. z własnej woli i na własne ryzyko i odpowiedzialność.  
W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w Wydarzeniu wystąpią u mnie objawy zakażenia 
Covid-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i 
epidemiologiczne, a także Burda Media Polska Sp. z o. o. na adres mailowy: hr@burdamedia.pl.  
 
  
 
[______________________________________] 
Czytelny podpis, imię, nazwisko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest BURDA MEDIA 

POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl 

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych: 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: iod@burdamedia.pl 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa epidemicznego uczestników wydarzenia, w którym biorę udział.  

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 

Dane osób składających oświadczenie będą przetwarzane przez okres 60 dni od zakończenia wydarzenia.  

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) 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 („RODO”) w związku z art.9 ust 2 pkt i) RODO oraz w zw. z art. 17 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374z późn. zm.) i wytycznymi dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Wymóg podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Osoba, która nie złoży oświadczenia nie będzie dopuszczona do udziału w wydarzeniu.  

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo epidemiczne, na przykład Wojewódzkim i 

Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym.  

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 

● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

● prawo żądania sprostowania danych 

● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

● prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
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