Regulamin Konkursu Walentynkowego
(dalej „Regulamin”)
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Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs Walentynkowy (dalej „Konkurs”).
Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma Korbeauty z siedzibą w Warszawie przy ul. Krzywoń 4/52
(01-391), NIP 5222592699, (dalej „Organizator”).
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs prowadzony jest na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, na profilach należących do
Organizatora Konkursu: https://www.facebook.com/korbeautysklep/ oraz https://www.instagram.com/korbeauty.pl/,
(dalej: „Profile”)
Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2021 roku, a zakończy w dniu 21 lutego 2021 roku o godzinie 23:59 (dalej:
„Okres Trwania Konkursu”).
W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
ZASADY ZADANIA KONKURSOWEGO

1.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia konkursowego (dalej: „Zdjęcie”, na którym widoczny jest Uczestnik
konkursu z kosmetykiem, którego dystrybutorem jest Organizator konkursu.
2. Zdjęcie musi być opublikowane przez Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu w sposób publiczny pod postem
konkursowym na Profilach Organizatora.
3. Uczestnik zobowiązany jest również do wysłania biorącego w Konkursie Zdjęcia Organizatorowi w wiadomości
prywatnej, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na późniejsze jego wykorzystanie na ww. Profilach.
4. W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie.
5. Spośród Zdjęć zgłoszonych do Konkursu na obu Profilach zgodnie z powyższymi punktami Regulaminu Organizator
wybierze jedno, za które Uczestnik dostanie nagrodę - Zestaw Kosmetyków KNH o wartości 250PLN (dalej „Nagroda”).
6. Kryteria wyboru nagrodzonego zdjęcia są następujące: spełnienia wszystkich zasad wykonania zadania konkursowego,
kreatywności, zgodności z tematem, oryginalności wykonania zadania.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Okresu Trwania Konkursu na
Profilach Organizatora, pod postami ogłaszającymi Konkurs.
8. Zwycięzca Konkursu proszony będzie o podanie danych osobowych niezbędnych do wysyłki Nagrody: swoje imię i
nazwisko, numer telefonu (dla kuriera), adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane
wyłącznie do wysyłki Nagrody, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego
danych osobowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:
o zawarcia na Zdjęciu konkursowym elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych,
religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
o naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
o zawarcia na Zdjęciu treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.
10. Uczestnik zgłaszając Zdjęcie do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że:
o jest wyłącznym jego właścicielem i przysługują mu do niego osobiste i majątkowe prawa autorskie,
o Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
o zawiera ono wyłącznie jego wizerunek.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy Zdjęcie
zawiera wizerunek także innych osób niż sam Uczestnik.
12. Zwycięzca wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu na portalach Facebook i
Instagram. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku.
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
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Nagroda zostanie wysłane kurierem najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania danych do wysyłki. Zwycięzca Nagrody
jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.
Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych
wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest firma Korbeauty, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Krzywoń 4/52 (01-391). Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu,
w tym wysyłka nagrody.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu, niezbędne do wzięcia w nim udziału obejmują: nazwę swojego profilu na portalu
Facebook/ Instagram oraz wizerunku. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują także imię i
nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, numer telefonu dla kuriera.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu jest art. 6
ust. 1 lit. f (prowadzenie działalności marketingowej obejmującej organizację konkursów) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO). Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych zwycięzcy Konkursu jest zgoda Uczestnika Konkursu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w
Konkursie.
Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo
członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z
portalem Facebook. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane
wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Portal Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w
zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż
zwalnia portal Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu w przypadku trudności technicznych lub
organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji Konkursu. Zmiana Regulaminu w żadnym
przypadku nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi
Uczestników poprzez ogłoszenie na Profilach. Uczestnikowi w takim przypadku przysługuje prawo do rezygnacji z
dalszego udziału w Konkursie.
Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na Profilach Organizatora, w postach
dotyczących Konkursu.

