
Regulamin Konkursu z czułością

1. Konkurs trwa od 28.07.2021 do 15.08.2021, do godz. 23:59 CEST – zgłoszenia 
konkursowe przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zadaniem konkursowym jest opisanie w komentarzu pod wskazanym artykułem 
na blogu sposobów na zapraszanie do swojego życia czułości.
3. Nagrodami w konkursie są: 
- zestaw dildo Limba Flex M i uprząż Fun Factory, ufudnowane przez Kinky Winky;
- robotyczny stymulator do punktu G Onda Lora DiCarlo, ufundowany przez butik 
Lula Pink;
- wibrator Tiger Fun Factory w kolorze indyjskiej czerwieni, ufundowany przez Fun 
Factory Polska;
- zestaw gier z serii The Lovers: poziom 1. Romantic i poziom 2. Hardcore, 
ufundowany przez Plazacraft;
- stymulator łechtaczki Womanizer × Lovehoney, ufundowany przez Lovehoney;
- zestaw majtki menstruacyjne i lubrykant Wimin, ufundowany przez Wimin;
- zestaw akcesoriów Please, ufundowany przez Feelosophia;
- dwa zestawy kosmetyków YESforLOV, ufudowane przez YESforLOV Polska.
4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które najpóźniej w dniu 
przystąpienia do konkursu, tj. 28.07.2021 uzyskały pełnoletniość.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 20.08.2021.
6. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej wyłącznie drogą 
elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu konkursowym. Organizatorka nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości we wprowadzonych danych 
kontaktowych (w tym literówki i przeinaczenia), które uniemożliwią wymianę 
korespondencji.
7. Osoby nagrodzone zobowiązują się przesłać dane oraz dodatkowe informacje 
potrzebne do wysyłki nagrody w ciągu 48 godzin od wysłania zawiadomienia o 
wygranej. Brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie traktowany jest jako rezygnacja 
z otrzymania nagrody.
8. Nie ma możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

Przystępując do udziału w konkursie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, a dokładniej: adresu email, a w przypadku wygranej w konkursie również:

imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu email, a także numeru
telefonu i na przekazanie ich fundatorowi przyznanej nagrody, czyli markom: Kinky Winky,

Lula Pink, Plazacraft, Fun Factory Polska, Lovehoney, Wimin.

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji niniejszego
konkursu przez: proseksualna.pl, Provenierssingel 28B, 3033 EL Rotterdam i będą

przechowywane do momentu otrzymania twojej prośby o usunięcie komentarza
konkursowego. Prośbę o skasowanie komentarza oraz udostępnienie informacji
dotyczących twoich danych osobowych posiadanych przez właścicielkę serwisu

proseksualna.pl możesz skierować na adres: nat@proseksualna.pl.
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