
Zasady wyłaniania zwycięzców 

THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEK 
 
1. Organizatorem „THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEK” jest Ringier Axel Springer Polska sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem 
zakładowym w kwocie 106.000 zł  
(w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON: 146127300,, zwana dalej „RASP” lub 
„Organizatorem”. 

2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEK sprawuje Komisja, 
powołana przez Organizatora w której skład wchodzą jego przedstawiciele.  

3. THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEK jest przeprowadzany na łamach serwisu ofeminin.pl w 
trzech sekcjach : 

I. Wybór Ekspertek  

II. Wybór Użytkowniczek – The Best Produkt  

III. The Editors' Choice 

4. W każdej sekcji udział biorą produkty ogólnodostępne na polskim rynku, przetestowane przez 
Ekspertki w Klubie Ekspertek ofeminin.pl od 01.2021 do 12.2021 ( zwane dalej : Produktami) . 

5. W Sekcji Wybór Ekspertek Organizator poprzez obliczenie średniej głosów Ekspertek biorących 
udział w teście danego Produktu, a także %owemu udziałowi oceny "5" tworzy Ranking, wskazujący na 
najlepsze zdaniem tych Ekspertek Produkty w każdej z czterech wyznaczonych kategorii ( tj. 1.BEAUTY; 
2. FOOD; 3. FAMILY & LIVING; 4. ECO)  i na tej podstawie wyłania zwycięzców poszczególnych 
kategorii. Zbieranie głosów Ekspertek odbywa się poprzez formularz dedykowany do każdego z testów 
Produktów w Klubie Ekspertek ofeminin.pl. 

6. W sekcji Wybór Użytkowniczek – The Best Produkt każdy użytkownik serwisu Ofeminin.pl może 
zagłosować na wybrany przez siebie Produkt poprzez kliknięcie w przycisk „Głosuj” znajdujący się przy 
opisie wybranego Produktu na stronie https://www.ofeminin.pl/klub-ekspertek/ranking2021. 
Uczestnikom głosowania nie będą przyznawane żadne nagrody. 

7. Głosowanie w sekcji Wybór Użytkowniczek – The Best Produkt odbywa się od godziny 9:00 dnia 
20.12.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.01.2022 r. a każdy użytkownik serwisu Ofeminin.pl może 
zagłosować tylko raz na dzień kiedy odbywa się głosowanie. 

8. O zwycięstwie w sekcji Wybór Użytkowniczek – The Best Produkt decyduje największa liczba 
otrzymanych głosów użytkowników serwisu Ofeminin.pl. W przypadku gdy w wyniku głosowania 
największą liczbę głosów w więcej niż jeden Produkt, decyzję podejmuje Kapituła składająca się z 
redaktorek pracujących w ofeminin.pl 

9. Organizator zastrzega, iż zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z 
Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego 
rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie 

https://www.ofeminin.pl/klub-ekspertek/ranking2021


oddanych bezpośrednio przez Użytkowników lub oddanych przez tą samą osobę więcej niż raz na dzień 
kiedy odbywa się głosowanie. Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia głosów oddanych z 
naruszeniem ww. zapisu Regulaminu.  

10. W Sekcji The Editors' Choice o wyborze najlepszego Produktu decydują przedstawiciele Redakcji 
Ofeminin.pl. 

11. Publiczne ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w I-ej połowie lutego 2022 roku 

podczas gali, a następnie niezwłocznie na Stronie Plebiscytu. O dokładnym terminie 

przeprowadzenia gali Organizator poinformuje na Stronie Plebiscytu z min. 7- dniowym 

wyprzedzeniem. 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia głosowania w THE BEST PRODUCT 2021 
KLUB EKSPERTEK uczestniczki głosowania mogą zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia 
głosowania, na piśmie na adres Organizatora – RAS Polska lub drogą elektroniczną na adres: 
konkurs@onet.pl Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni 
od dnia ich otrzymania. 

15. Regulamin THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEKu dostępny jest stronach serwisu Ofeminin.pl 
/stronie dedykowanej THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEK pod adresem 
https://www.ofeminin.pl/klub-ekspertek/ranking2021 oraz w siedzibie Organizatora. 

16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn 
powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące 
przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronach serwisu Ofeminin.pl /stronie 
dedykowanej THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEK pod adresem  https://www.ofeminin.pl/klub-
ekspertek/ranking2021 

17. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych w Plebiscycie przez Uczestników 
oddających głos jest Organizator. 
 
18. Organizator w celu niezbędnym do realizacji THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEKu, w tym 
przeprowadzenia weryfikacji poprawności głosowania,  przetwarza dane osobowe Uczestników 
głosowania podane przez nich w formularzu, o którym mowa w pkt. 5. Regulaminu (zgodnie z art. 6 ust.1 
lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

19. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do uczestnictwa w Plebiscycie , a osobie 
podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia 
przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są 
przetwarzane w celu realizacji THE BEST PRODUCT 2021 KLUB EKSPERTEKu przysługuje Ci także prawo 
do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności - http://polityka-
prywatnosci.onet.pl/ . W celu realizacji praw – napisz do BOK konkursy@onet.pl  bądź skontaktuj się z 
Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce Prywatności. 
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