REGULAMIN KONKURSU
„Garnier czysta skóra - Kolacja z Dawidem” (dalej „Regulamin”)

1.

ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Garnier Czysta skóra – Kolacja z Dawidem” (dalej
„Konkurs”) i odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Organizatorem Konkursu działającym w imieniu własnym, na zlecenie L’Oréal Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek
z siedzibą przy ul. Kwiatowej 30, 94-238 Łódź, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP 727-227-30-98, nr Regon 473051525,
zwana dalej Organizatorem.
3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 10.09.2015 r., a zakończenie wraz z procedura
reklamacyjną nastąpi w dniu 15.11.2015 r.
6. Konkurs dotyczy wszystkich produktów z gamy Garnier Czysta Skóra.
7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Warunki
uczestnictwa w Konkursie opisane zostały w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
8.

W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski. Osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku
powyżej 13 lat posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na
terytorium Polski, może wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą przedstawiciela
ustawowego (dalej „Uczestnicy”, a każdy z osobna „Uczestnik”).

9.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby reprezentujące Organizatora i L’Oréal
Polska oraz innych firm współpracujących przy organizacji Konkursu ani członkowie
najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i
teściów. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. oraz
rodzin tych pracowników, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins
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Polska S.A. oraz ich rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Konkursie.
10.

W przypadku zwycięzców (dalej Laureatów, a każda osoba z osobna Laureat), nie spełniających
warunku określonego w pkt. 8, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

11.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
a)

posiadanie konta w internetowym portalu społecznościowym Facebook;

b)

zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowanie go poprzez dodanie w treści
zgłoszenia „#konkursgarnier”;

c)

nabycie jednego z produktów określonych w pkt. 6 w sieci sklepów Biedronka w okresie
od dnia 10.09.2015 r. do dnia 23.09.2015 r.;

d)

udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jak wyobrażasz sobie kolację z
Dawidem” („Odpowiedź”);

e)

opublikowanie

Odpowiedzi

w

poście

konkursowym

na

fan

page

Garnier:

www.facebook.com/GarnierPolska wraz z dołączonym zdjęciem dowodu zakupu
(paragon/faktura) produktu Garnier Czysta Skóra w sklepie Biedronka z okresu trwania
Konkursu tj. od 10.09.2015 r. do 23.09.2015 r.
12.

Każdy Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę Odpowiedzi na pytanie konkursowe pod
warunkiem przesłania za każdym razem dowodu z zakupu produktu biorącego udział w
konkursie z sklepu Biedronka.

13.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w
szczególności w przypadku:
a)

W przypadku zamieszczenia tego samego zdjęcia z dowodem zakupu Garnier Czysta
Skóra pod więcej niż jedną odpowiedzią.

b)

Używania

w

Odpowiedzi

wulgaryzmów,

treści

obraźliwych,

politycznych,

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
c)

Naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich;

d)

Zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych dotyczących innych podmiotów, z
wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów biorących w Konkursie;

14.

Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłana przez niego Odpowiedź na
pytanie konkursowe jest wynikiem jego osobistej twórczości, co oznacza, że nie narusza
jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich.

15.

Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu na
adres e-mail Organizatora konkursgarnier@mediasmobile.pl

16.

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do Odpowiedzi, które dodaje
wraz ze zgłoszeniem do Konkursu, a prawa do Odpowiedzi nie są obciążone na rzecz osób
trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedzi nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich.
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17.

Uczestnik udziela Organizatorowi, w celach związanych z realizacją Konkursu, w najszerszym
dopuszczalnym przez prawo zakresie, licencji niewyłącznej do korzystania z Odpowiedzi, które
Uczestnik dodaje w zgłoszeniu, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w
zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, nieodpłatnie, na wszystkich znanych w chwili udzielania licencji pól
eksploatacji, w szczególności:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi lub ich poszczególnych elementów
– wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną,
wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek
nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń, co
do ilości i nakładu;

b)

w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi lub ich poszczególnych elementów w sposób
inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób
analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z
wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za
pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Odpowiedzi nadawanych przez
inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi
lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe),
wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Odpowiedzi
mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów,
billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą
telefonów, kina, prasy.
3. NAGRODY

18.

W Konkursie przyznanych będzie 10 (dziesięć) nagród - zaproszeń na kolację z Dawidem
Kwiatkowskim. Kolacja odbędzie się 5 października o godz. 18:00-21:00. Wartość kolacji to
180 zł. Każdy Laureat otrzyma 10 pamiątkowych zdjęć z kolacji.

19.

Dla osób spoza Warszawy Organizator gwarantuje zwrot kosztów podróży w kwocie do 150 zł
po dostarczeniu do Organizatora dowód zakupu biletów podróżnych np. pociągowych czy
autobusowych. Zwrot będzie dokonywany na konto Laureata po wcześniejszym przesłaniu
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numeru konta na adres Organizatora, najpóźniej 7 dni po otrzymaniu danych.
20.

Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości łącznej wyżej wymienionych nagród.

21.

Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatom, lecz pobrana przez Organizatora na
poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych.

22.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od
wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego
4. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW

23.

W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła
komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”), 3 (trzech) przedstawicieli
Organizatora. W skład Komisji Konkursowej nie będą wchodzić pracownicy Jeronimo Martins
Polska S.A.

24.

Laureaci zostaną wyłonieni w ciągu 2 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu tj. do dnia
25.09.2015. Wybierając Odpowiedzi, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej
oceny, w szczególności Komisja będzie oceniać zgłoszone Odpowiedzi uwzględniając
atrakcyjność i oryginalność każdej udzielonej Odpowiedzi.

25.

W przypadku, gdy wyłoniony Laureat nie spełnia warunków określonych w Regulaminie,
Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie do dyspozycji Organizatora.

5. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

26.

Publikacja listy Laureatów nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w
komentarzu pod postem konkursowym, tj. 25.09.2015 r.

27.

Laureaci będą zobowiązani w terminie 7 dni od dnia publikacji do przesłania na adres mailowy
konkursgarnier@mediasmobile.pl swojego adres e-mail, numeru konta bankowego na który
organizator prześle zwrot kosztów podróży oraz numer telefonu kontaktowego celem
poinformowania o odbiorze Nagrody oraz w sytuacji, gdy Laureatem będzie osoba
niepełnoletnia do przesłania oświadczenia przedstawiciela ustawowego, wyrażającego zgodę na
udział w Konkursie, na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie na
danych osobowych na potrzeby wydania Nagrody.

28.

W przypadku braku przekazania powyższych danych oraz gdy Uczestnikiem jest osoba
niepełnoletnia również w przypadku braku przekazania oświadczenia jej przedstawiciela
ustawowego w wyżej wskazanym terminie Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
6. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
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29.

Nagrodą w Konkursie jest osobisty udział Laureata w kolacji z Dawidem Kwiatkowskim 5
października o godz. 18:00 – 21:00, zdjęcia z kolacji oraz nagroda pieniężna, z zastrzeżeniem, o
którym mowa w pkt.21.

30.

Laureat nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

31.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 30 dni od
dnia wystąpienia przyczyny reklamacji, przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem
poleconym, wysłanym na adres MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą przy ul.
Kwiatowej 30, 94-238 Łódź.

32.

Reklamacja powinna zawierać:
a)

dopisek na kopercie: „Reklamacja – Garnier Czysta skóra – Kolacja z Dawidem”;

b)

wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego);

c)

uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d)

podpis reklamującego.

33.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.

34.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej
listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.
1182) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia ich zwycięzców. Administratorem tych
danych jest: L’Oreal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, zaś
Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o
ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych
osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
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36.

W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres
poczty

elektronicznej konkursgarnier@mediasmobile.pl zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych, oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego. W tym
celu prosimy o przesłanie wiadomości o następującej treści:
„Wyrażam L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i
wyłonieniem Lauretaów.
Wyrażam L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4 , zgodę na
publikację moich danych w zakresie imienia i nazwiska, mojego wizerunku w sieci Internet, w
tym w portalu Facebook, w związku z prowadzonym Konkursem.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych
osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów jest
L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ul. Daniszewskiej 4. Moje
dane osobowe w zakresie
Imienia,

oraz

nazwiska

i

wizerunku

będą

publikowane

w

portalu

Facebook

(https://www.facebook.com/GarnierPolska) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie
przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

37.

W przypadku uczestniczenia w Konkursie osoby niepełnoletniej konieczne jest wyrażenie zgody
przez przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie moich danych osobowych osoby
niepełnoletniej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Laureatów
przez L’Oreal Polska Sp. z o.o., zgody na publikację danych oraz wizerunku, oraz złożenie
oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, jak w pkt 38.

38.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora w związku
z Konkursem poprzez e-mail lub konto Facebook.

39.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

40.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.mediasmobile.pl
oraz w siedzibie Organizatora.

41.

Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

42.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
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