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She’s Mercedes

Kto organizuje Konkurs She’s Mercedes? 
1. Konkurs She’s Mercedes jest wynikiem inicjatywy MERCEDES-BENZ POLSKA spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1,  02-460 Warszawa, 
KRS 0000138030, NIP 5271398974, REGON 012264103. MERCEDES-BENZ POLSKA jest przy 
tym jednym ze sponsorów oraz administratorem danych pozyskiwanych w ramach Konkursu 
She’s Mercedes.

2. Organizatorem Konkursu She’s Mercedes jest Kawałek Świata – Media z siedzibą w Krakowie, 
ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków, NIP 6781979073, REGON 356510739. 

3. Partnerami Organizatora są autoryzowani dealerzy samochodów marki Mercedes. 

Czym jest Konkurs She’s Mercedes?
4. Celem Konkurs She’s Mercedes jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet z różnych środowisk, dzie-

dzin i branż, które nie tylko osiągają sukcesy w tym co robią, ale dążą również do zachowania 
równowagi między pracą i karierą, a życiem rodzinnym i towarzyskim oraz rozrywką i rozwijaniem 
własnych pasji.

5. Konkurs She’s Mercedes jest plebiscytem, w którym spośród uczestniczek Jury powołane przez 
Organizatora wybiera Laureatki danej kategorii. Wybór Laureatek następuje na uroczystej Gali 
organizowanej oraz prowadzonej przez jednego z dealerów. 

Kto może wziąć udział w Konkursie She’s Mercedes? 
6. Konkurs kierowany jest wyłącznie (a) do kobiet pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych, które (b) posiadają obywatelstwo polskie. 
7. Organizator dba o to, by przebieg konkursu był przejrzysty, dlatego w Konkursie nie mogą brać 

udziału (a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, pracownicy oraz współpracownicy 
sponsorów Konkursu She’s Mercedes nagród oraz pracownicy oraz współpracownicy dealerów, 
(b) członkowie Jury i członkowie rodzin osób z Jury. W Konkursie nie mogą także brać udział (c) 
Laureatki poprzednich edycji Konkursu She’s Mercedes. 

Czy uczestnictwo jest odpłatne? 
8. Nie, nie jest. Konkurs She’s Mercedes nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez uczest-

niczki żadnych opłat. Sponsorzy Konkursu She’s Mercedes oraz dealerzy pokrywają koszty Gali 
oraz dojazdu i zakwaterowania przed i po Gali osób zaproszonych. 
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W jakich kategoriach można zostać Laureatką? 
9. W Konkursie She’s Mercedes wyłaniane są Laureatki w kategoriach:

10. Dealer może wskazać Organizatorowi nieograniczoną liczbę Kandydatek, przy czym nie jest moż-
liwe wskazanie tej samej osoby do dwóch lub większej ilości kategorii. W przypadku zgłoszenia 
przez dealera lub dealerów Kandydatki do dwóch lub większej ilości kategorii będzie ona rozpa-
trywana w kategorii, w której do zgłoszenia doszło wcześniej. 

Kategoria Opis Kryteria oceny
Biznes 
indywidualny

W tej kategorii uczestniczkami mogą 
być właścicielki i współwłaścicielki 
firm

Doświadczenie zawodowe, pomysł na 
biznes (co wyróżnia firmę na rynku), 
wyjątkowość oferowanego produktu lub 
usługi, aktywność pozazawodowa, pasje 
i zainteresowania (w tym udział w wyda-
rzeniach tematycznych lub sportowych, 
ewentualne inne osiągniecia)

Biznes 
korporacyjny

W tej kategorii uczestniczkami mogą 
być kobiety zatrudnione w firmach, 
niezależnie od zajmowanego stano-
wiska 

Doświadczenie zawodowe, związek 
między osiągnięciami zawodowymi 
a rozwojem firmy, aktywność pozaz-
awodowa, pasje i zainteresowania 
(w tym udział w wydarzeniach tema-
tycznych lub sportowych, ewentualne 
inne osiągniecia)

STEM W tej kategorii uczestniczkami mogą 
być kobiety-naukowcy, innowatorki, 
inżynierki, autorki wynalazków i roz-
wiązań technologicznych, aplikacji, 
czy projektów naukowych

Ścieżka kariery naukowej, wyjątkowość 
produktu (usługi lub wynalazku) opraco-
wanego w ramach pracy naukowej, ak-
tywność pozazawodowa i pozanaukowa, 
pasje i zainteresowania (w tym udział 
w wydarzeniach tematycznych lub spor-
towych, ewentualne inne osiągniecia)

Kultura i sztuka W tej kategorii uczestniczkami mogą 
być uczestniczki życia kulturalnego 
i twórczego, aktorki, reżyserki, pro-
ducentki, twórczynie wszelkich form 
i aktywności związanych ze sztuką 
i kulturą 

Doświadczenie i aktywność zawodowa, 
wyjątkowość aktywności związanej 
z kulturą i sztuką, aktywność pozaza-
wodowa i pozakulturalna, pasje i zainte-
resowania (w tym udział w wydarze-
niach tematycznych lub sportowych, 
ewentualne inne osiągniecia)

Wyjątkowa Ko-
bieta 

W tej kategorii dealerzy nie mogą 
dokonywać zgłoszeń, zaś zaprosze-
nia kierować będzie Organizator 
osobiście. Organizator zastrzega 
sobie prawo do niewyłonienia Laure-
atki w tej kategorii

Dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy 
społeczne oraz zawodowe, indywidual-
ny wpływ na otoczenie, pasje i zaintere-
sowania (w tym udział w wydarzeniach 
tematycznych lub sportowych, ewentu-
alne inne osiągniecia)
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Dlaczego uczestnictwo w Konkursie She’s Mercedes jest takie ważne? 
11. Konkurs She’s Mercedes to wyjątkowa okazja, pozwalająca nie tylko na poznanie nowych ludzi 

oraz zaprezentowanie swoich wyjątkowych pasji i sukcesów, ale przede wszystkim szansa na 
stanie się niezapomnianą inspiracją i wzorcem do naśladowania przez inne kobiety. 

Kto jest kim?
12.  Zarówno w regulaminie, jak i w toku przeprowadzania Konkursu Organizator posługiwać się bę-

dzie różnymi określeniami dla uczestniczek:

Nazwa Opis
Kandydatki są to wszystkie uczestniczki, których kandydatura została zgłoszona 

przez Dealera do wzięcia udziału w konkursie

Nominowane są to wszystkie Kandydatki, które potwierdziły Organizatorowi swój 
udział w Konkursie 

Finalistki są to wszystkie Nominowane, które otrzymały od Jury w obradach 
online najwyższą ocenę. W każdej kategorii Jury wybierze trzy (3) 
Finalistki

Laureatki są to Finalistki, które otrzymały od Jury w obradach osobistych w dniu 
Gali (obrady „na żywo”) najwyższą ocenę. W każdej kategorii Jury wyła-
nia tylko po jednej (1) Laureatce 
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Jak wziąć udział w Konkursie She’s Mercedes i zostać Laureatką? 
13. Uczestnictwo w Konkursie  She’s Mercedes jest dobrowolne, zaś zaproszenia mają charakter 

zamknięty. Co to oznacza? 
a. dealer wskazuje Organizatorowi kobiety, które w jego ocenie powinny wziąć udział w Konkur-

sie w danej kategorii. Następuje to za pośrednictwem wewnętrznej platformy komunikacji 
pomiędzy dealerami oraz Organizatorem; 

b. Organizator, na podstawie informacji uzyskanych od dealera, wysyła zaproszenia do Konkur-
su, w których kobiety zainteresowane partycypacją proszone są o wypełnienie i złożenie for-
mularza uczestnictwa;

c. uczestniczką Konkursu stają się te kobiety, które wypełniły i złożyły wspomniany formularz do 
Organizatora. 

Powyższe nie dotyczy kategorii Wyjątkowa Kobieta, do której zaproszenia składane są wyłącznie 
przez Organizatora. 

14.  Prawidłowe wypełnienie formularza uczestnictwa uwzględnia (m.in.) wyrażenie zgody na prze-
twarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 
She’s Mercedes, jak i zgodę na wykorzystanie wizerunku dla celów związanych z promocją Kon-
kursu. 
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15.  Wszystkie Kandydatki zgłoszone w sposób niepełny (niewypełnienie wszystkich pól), z błędami 
lub po terminach przewidzianych w regulaminie nie będą podlegać uwzględnieniu. Datą przyjmo-
waną przez Organizatora jest data wpływu do dealera lub data stempla pocztowego, a dla formy 
elektronicznej – data wprowadzenia wiadomości do sieci teleinformatycznej. 

Jak wygląda przebieg Konkursu She’s Mercedes?
16.  Konkurs She’s Mercedes rozpoczyna się dnia 1 lipca 2019 roku i kończy w dniu oficjalnej Gali.

Kiedy i gdzie dojdzie do ogłoszenia Laureatek? 
17.  Ogłoszenie Laureatek nastąpi na uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie jednego z deale-

rów. O miejscu i terminie Gali Finalistki zostaną powiadomione w drodze pisemnej oraz mailo-
wej. Organizator planuje organizację Gali w drugiej połowie września 2019 roku. 

Regulamin konkursu
She’s Mercedes

Data Czynność Opis
15.07 - 15.08 Zgłaszanie kandydatek przez 

dealerów
W tym okresie przyjmowane są zgłoszenia 
Kandydatek

16.08 - 31.08 Weryfikacja zgłoszeń oraz 
rozesłanie zaproszeń przez 
Organizatora

W tym okresie Organizator weryfikuje 
zgłoszenia kandydatek pod kątem formal-
nym (poprawność zgłoszenia). W przypadku 
stwierdzenia niepoprawności zgłoszenia 
Organizator kontaktować się będzie z deale-
rem. Zweryfikowane zgłoszenia Kandydatek 
stanowią listę Nominowanych

31.08 – 5.09 Obrady Jury – etap I (online) Jury wybiera Finalistki. Ocena Nominowa-
nych następuje w drodze elektronicznej, po-
przez przedstawienie przez każdego członka 
Jury oceny Nominowanej

6.09 Ogłoszenie Finalistek. Nagra-
nia i wywiady z Finalistkami

Dealerzy, którzy nominowali Finalistki reali-
zują sesję fotograficzną oraz wywiad wideo. 
Materiały zostaną wykorzystane podczas ob-
rad Jury, Gali oraz w informacjach prasowych

Dzień Gali Obrady Jury – etap II (w dniu 
Gali)

Jury podczas obrad osobistych 
(„na żywo”) wyłoni Laureatki Konkursu 
She’s Mercedes

Oficjalna Gala W tym dniu Organizator poinformuje o wyni-
kach Konkursu She’s Mercedes 
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Na jakich zasadach działa Jury? 
18.  Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury w składzie pięciu osób. W skład Jury wcho-

dzą przedstawiciele i przedstawicielki sponsorów Konkursu She’s Mercedes, dealerów oraz – na 
etapie II obrad – dodatkowy (szósty) członek, przedstawiciel dealera-organizatora Gali. 

19.  Jury dokonuje oceny uczestniczek na podstawie przesłanych sylwetek osobistych oraz – na eta-
pie II obrad – wywiadu osobistego (nagrania), oceniając je pod kątem kryteriów oceny przewi-
dzianych w Regulaminie Konkursu She’s Mercedes. 

20.  Jury:
a. w etapie I głosuje za pośrednictwem wiadomości email;
b. w etapie II obraduje i głosuje w sposób tajny. 
Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne oraz zapadają zwykłą większością głosów. Z obrad w etapie II 
Jury sporządza się protokół. Decyzje Jury są ostateczne. 

Co otrzymają Laureatki Konkursu She’s Mercedes?
21.  Laureatki, poza tytułem Laureatka She’s Mercedes 2019 dla danej kategorii oraz statuetki Lau-

reatki, otrzymają nagrody ufundowane przez dealerów. 
22.  Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości należnego podatku. Nagroda 

ta nie będzie wypłacana Laureatkom, lecz zostanie odprowadzona na rzecz właściwego urzędu 
skarbowego. 

23.  Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagród na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa zamia-
na nagród na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagród, zaś rezygnacja 
z części nagród jest równoznaczna z rezygnacją z całości. W przypadku rezygnacji z nagród 
Organizator zastrzega sobie prawo ich przekazania kolejnej osobie wybranej przez Jury.

24.  Nagrody wręczone zostaną na Gali. 

Czy można zostać wykluczonym z Konkursu She’s Mercedes? 
25.  Tak, ale dotyczy to sytuacji wyjątkowych. Organizator ma prawo wykluczyć daną uczestniczkę 

z Konkursu She’s Mercedes, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie o nadużyciach lub działa-
niach sprzecznych z celem i zasadami Konkursu She’s Mercedes, w szczególności zaś w przy-
padku:
a. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż uczestniczka nie spełnia wymagań formalnych party-

cypacji (np. nie ma ukończonych 18 lat); 
b. stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu;
c. gdy uczestnictwo danej uczestniczki może naruszać zasady współżycia społecznego lub do-

bre obyczaje oraz, choćby pośrednio, wiążąc się z promowaniem wartości niepodzielanych 
przez Organizatora lub sponsorów Konkursu She’s Mercedes;

d. gdy uczestniczka wycofa zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych lub możliwości 
wykorzystania jej wizerunku dla celów związanych z promocją Konkursu She’s Mercedes.

Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

Regulamin konkursu
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Czy w Konkursie She’s Mercedes zbierane są dane osobowe? 
26.  Administratorem danych osobowych uczestniczek Konkursu She’s Mercedes jest MERCEDES-BENZ 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimle-
ra 1,  02-460 Warszawa, KRS 0000138030, NIP 5271398974, REGON 012264103. Admini-
strator powierza przetwarzanie danych uczestniczek Organizatorowi Konkursu She’s Mercedes 
w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

27.  Z Administratorem można skontaktować się:
 a. mailowo na adres: ochrona-danych-polska@daimler.com;
 b. pisemnie na adres: ul. Gottlieba Daimlera 1,  02-460 Warszawa
Administrator odpowiada na wszystkie wiadomości tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli w treści 
wiadomości nie wskazano innej formy kontaktu odpowiedzi udzielane są w taki sam sposób, 
w jaki do Administratora zostało skierowane zapytanie

28.  W związku z prowadzeniem Konkursu She’s Mercedes zbierane są następujące dane osobowe: 
(a) imię, (b) nazwisko, (c) adres e-mail, (d) telefon, (e) wizerunek. Dodatkowo, poza ww. danymi 
od Laureatek zbierane są dane w zakresie: (d) właściwego urzędu skarbowego 

29.  Uczestniczka biorąca udział w Konkursie She’s Mercedes musi wyrazić zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, rozdania na-
gród). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
a. zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu (właściwych dla każdego 

z etapów), a po tym okresie przez czas przechowywania dokumentacji podatkowej lub prze-
dawnienia ewentualnych roszczeń, którekolwiek nastąpi później;

b. wycofania zgody na przetwarzanie, a po wycofaniu takiej zgody przez czas przechowywania 
dokumentacji podatkowej lub przedawnienia ewentualnych roszczeń, którekolwiek nastąpi 
później. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie She’s Mercedes, przy 
czym partycypacja w tym konkursie jest dobrowolna. Zgoda może zostać wycofana w każdym 
czasie poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Koordynatora pod adresem: 
ochrona-danych-polska@daimler.com

30.  Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar Unii Europejskiej. Nie 
podlegają one także profilowaniu. 

31.  Uczestniczkom Konkursu przysługuje, prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żą-
dania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora 
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych 
uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Koordynatora pod adresem 
ochrona-danych-polska@daimler.com

32.  Uczestniczkom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrze-
ganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Czy w Konkursie She’s Mercedes wykorzystuje się wizerunek uczestniczek? 
33.  Uczestnictwo w Konkursie She’s Mercedes wiąże się z koniecznością wyrażenia nieodpłatnej, 

nieograniczonej w czasie i co do terytorium, zgody na wykorzystanie przez Organizatora oraz 
MERCEDES-BENZ POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
(dla każdego z tych podmiotów z osobna) wizerunku utrwalonego na materiałach filmowych, 
dźwiękowych lub fotograficznych, utrwalonych podczas spotkań z uczestniczkami (w tym, pod-
czas wywiadów oraz sesji fotograficznej) oraz podczas Gali, a także rozpowszechnianie oraz 
publikowanie tego wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach interne-
towych, w prasie oraz drukach promocyjnych, w celu promocji Konkursu She’s Mercedes. 

Gdzie mogę zapoznać się z regulaminem?
34.  Regulamin Konkursu She’s Mercedes dostępny jest na stronie www.mercedes-benz.pl oraz 

w siedzibie Organizatora. 

Czy powinnam wiedzieć o czymś jeszcze?
35.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu She’s Mercedes, o czym 

poinformuje wszystkie uczestniczki oraz umożliwi uczestniczkom wycofanie się z konkursu. 
36.  Organizator, w przypadku stosownej decyzji Jury, zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Laure-

atek dla jednej lub wszystkich kategorii.
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