Regulamin konkursu „Zrób sobie prezent na Dzień Kobiet”
§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu z okazji Dnia Kobiet jest Agencja Best Image, 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10 (zwany dalej
„Organizatorem”), która działa na zlecenie SkinSolution Sp. z o.o., 81-761 Sopot, ul. Jana Sobieskiego 27 (zwanej
dalej „SkinSolution”).
2. W myśl art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego przyznającym Nagrodę jest SkinSolution.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród w imieniu SkinSolution jest Organizator konkursu.
4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Facebook w ramach profilu „SkinSolution for you”,
będącym własnością SkinSolution Sp. z o. o znajdującym się pod nazwą: @SkinSolution for you, zamieszczonym w
serwisie Facebook oraz z wykorzystaniem aplikacji Messenger.
5. Konkurs organizowany jest w terminie: 08.03-11.03.2021r.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi
właścicielami serwisów Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników
Konkursu (według definicji poniżej) za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane
przez Uczestników są ̨ przekazywane Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook. Serwis Facebook jest
wykorzystywany do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z warunkami uczestnictwa w Konkursie określonymi w
szczególności w §3 oraz zasadami publikacji wyników Konkursu zgodnie z §5 ust. 1 i2.
7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie SkinSolution – www.skinsolution.pl .
§2 [UCZESTNICY KONKURSU]
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przed zgłoszeniem się do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby pełnoletnie oraz, będące
konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie
posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące
warunki:
a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook zarejestrowane zgodnie z regulaminem tego serwisu na swoje
prawdziwe imię i nazwisko („Profil”);
b) jest fanem profilu „SkinSolution for you”;
c) będąc zalogowanym do Profilu zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego
wskazanego w § 3 Regulaminu – tj. Podzielenie się w komentarzu, informacją co dla Uczestnika oznacza piękno, a
także napisanie, której kobiecie chcą życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).
2. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta w Portalu Facebook.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą ̨ być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy
Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa,
zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą ̨ przystąpić do Konkursu, a każde
zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z
faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
§3 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik przy użyciu swojego Profilu napisze w komentarzu co dla niego
oznacza piękno, a także napisze , której kobiecie chce życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
2. Dokonując ustalenia zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie zgłoszenia spełniające powyższe
warunki konkursowe oraz dokonane w regulaminowym czasie trwania konkursu.
§4 [NAGRODY]
1. Organizator zobowiązany jest do przyznania 2 nagród:

a) 1 miejsce - JALUPRO® Enhancer Gel
b) 2 miejsce - Beta Scaffold Mask

2. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania nagród, jeżeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami konkursu, w szczególności dokonywania zgłoszeń
konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook lub niespełniających kryteriów określonych w
Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu uczestnictwo Uczestnika zostanie
wycofane z konkursu, bez możliwości otrzymania nagrody. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał
indywidualnie.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wymiana nagrody na nagrodę ̨ innego rodzaju ani żądania wypłacenia
ekwiwalentu pieniężnego równowartości nagrody. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do
otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]
1. Po zakończeniu konkursu, dnia 12.03.2020 roku, Organizator w komentarzu pod postem konkursowym
poinformuje o wynikach.
2. Zwycięzcy nagród zostaną oznaczeni w komentarzu i poproszeni o wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie
Facebook do strony @SkinSolution for you celem podania danych kontaktowych zwycięzców niezbędnych do
przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu). Wyżej wymienione dane
są niezbędne do otrzymania nagrody.
4. Niepodanie, przez zwycięzców nagrody, danych określonych w § 5 ust. 2 powyżej w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania informacji o wyniku Konkursu, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej, skutkuje możliwością odstąpienia
przez organizatora od przyznania tej nagrody lub przyznania jej innemu Uczestnikowi konkursu.
5. Nagrody wysyłane są jedynie na terytorium Polski. Nagroda wysłana zostanie do 14 dni roboczych od otrzymania
danych zwycięzców, o których mowa w § 5 ust. 2.
6. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany
Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.
§ 6 [REKLAMACJE]
1. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych, przekazanych przez Uczestnika,
uniemożliwiającą mu odebranie nagrody.
2. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość związane z dostarczeniem lub uszkodzeniem
przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.
3. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie i zastosowanie przez uczestnika
otrzymanych produktów.
4. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody, jaką uczestnik ma otrzymać.
5. Reklamacje można składać jedynie w formie pisemnej w wiadomości Messenger.
Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do portalu
Facebook.
§ 7. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest organizator konkursu Agencja Best Image z siedzibą w
Warszawie.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie,
rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników
jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) – tj. przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym
jest przeprowadzenie konkursu, w którym Uczestnik zdecydował się wziąć udział. W związku z prowadzeniem
konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz tym, że Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby będące
jednocześnie użytkownikami serwisu, Facebook uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników w sposób
określony w § 1 ust. 6. Osoby i podmioty odwiedzające stronę konkursową mogą uzyskać dostęp do danych
osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane
osobowe zwycięzców mogą być także ujawniane operatorom pocztowym/ firmom kurierskim w zakresie, w jakim
jest to niezbędne dla realizacji konkursu i przyznania nagrody. W ramach konkursu będą ̨ przetwarzane dane w

postaci: loginu w serwisie Facebook (nicku), a także imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru
telefonu.
3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na Messeneger @SkinSolution for
you
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest
przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród.
Dane Uczestników, w tym Zwycięzców będą przechowywyane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminu
przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
§8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów takich jak
zmiana w przepisach, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że
będą ̨ respektowane prawa nabyte przez Uczestników.
2. Regulamin dostępny jest do wglądu pod adresem: www.skinsolution.pl

