REGULAMIN KONKURSU
„WIELKI SPRAWDZIAN KOLORU”
(dalej: „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Organizatorem Konkursu pod nazwą „WIELKI SPRAWDZIAN KOLORU” (dalej: „Konkurs”) jest
Atomclick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386616, NIP: 521-36-04-026, REGON:
142941474, kapitał zakładowy: 60.000,00 złotych (dalej: „Organizator”).
Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres:
ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000063684, NIP: 524-030-33-75, REGON: 011566010, kapitał zakładowy: 1.886.500,00
złotych (dalej: „Fundator”).
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w Konkursie możliwy jest
wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS pod adresem:
www.lorealcastinggirls.pl
(dalej:
„Platforma”)
na
specjalnej
podstronie
Platformy:
www.lorealcastinggirls.pl/kolor-w-natarciu (dalej: „Strona Internetowa”).
Konkurs prowadzony jest celem promocji produktów marki L’Oréal Paris Casting Crème Gloss. Do udziału
w Konkursie nie jest wymagane dokonanie zakupu produktów marki, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym.
Konkurs trwa od dnia 4 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. (dalej: „Okres Konkursowy”), przy
czym okres ten obejmuje wyłącznie dokonywanie Zgłoszeń, nie obejmuje natomiast wyłonienia wszystkich
Laureatów, wydania wszystkich Nagród ani też rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które
mają ukończony 18. rok życia. Zgłoszenia osób, które nie spełniają wymagań, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, jak
również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i przyznania prawa do Nagród w Konkursie czuwać
będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”), w skład której
wchodzi 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością
głosów.
§2
UCZESTNICY

1.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wejść na Stronę Internetową i założyć indywidualny profil
użytkownika Platformy (dalej: „Profil”) poprzez:
1) podanie następujących danych użytkownika:
a) imienia i nazwiska (przy czym imię i nazwisko widoczne jest w ramach Profilu wyłącznie dla
danego Użytkownika);
b) adresu e-mailowego;
c) nicku Użytkownika;
d) unikalnego hasła i powtórzenia hasła;
2) złożenie następujących oświadczeń:
a) o zapoznaniu się z Regulaminem Platformy;
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korzystania z Platformy;
c) o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od L`Oreal
Polska sp. z o.o.;
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez
L`Oreal Polska sp. z o.o.”,
z zastrzeżeniem, że wyrażenie zgód, o których mowa w lit. c) i d) powyżej jest fakultatywne i nie
stanowi warunków korzystania z Platformy;
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3) aktywowanie Profilu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który Użytkownik otrzyma na podany
adres e-mailowy.
Alternatywnie do procedury opisanej w ust. 1 powyżej, Profil może zostać utworzony przy wykorzystaniu
logowania na swój indywidualny profil na portalu społecznościowym Facebook, przez co rozumie się profil
niezablokowany czasowo lub trwale przez Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem
opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi
Facebooka, nie będący tzw. profilem fikcyjnym, z zastrzeżeniem że w takim wypadku Organizator uzyska
dostęp do danych udostępnionych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebooku, w tym
m.in. uwierzytelnionych danych, takich jak: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe,
państwo, miasto rodzinne, adres e-mail, data urodzenia, płeć, imiona i nazwiska znajomych, ich zdjęcia
profile oraz sieci.
Założenie Profilu wymaga podania prawdziwych danych niezależnie od sposobu utworzenia Profilu.
Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 albo 2 powyżej, osoba staje się użytkownikiem
Platformy (dalej: „Użytkownik”). Użytkownik, do czasu łącznego wykonania czynności, o których mowa
w ust. 7 poniżej nie bierze udziału w Konkursie.
Jeden Użytkownik może mieć wyłącznie jeden Profil. Procedura, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie
dotyczy osób, które mają już założony Profil.
Użytkownik może:
1) zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem Platformy i Polityką prywatności;
2) zarządzać Profilem;
3) oddawać Głosy;
4) dodać jedno zdjęcie profilowe;
5) dołączać linki do swoich profili społecznościowych.
Użytkownik, po łącznym wykonaniu następujących czynności:
1) uzupełnienia swojej daty urodzenia (w ramach zarządzania Profilem);
2) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem;
3) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w
Konkursie;
4) dokonania przynajmniej jednego Zgłoszenia lub Zgłoszenia Dodatkowego do Konkursu,
staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
Organizator zastrzega prawo do zagnieżdżania i zbierania danych identyfikujących Użytkownika, których
zakres określa Polityka prywatności. Organizator może ograniczyć dostęp do Strony Internetowej dla
danego adresu IP, jeżeli stwierdzi dokonywanie z tego adresu IP Zgłoszeń przy użyciu oprogramowania,
którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń lub też jeżeli stwierdzi wpływanie na przebieg
Konkursu w sposób nieuprawniony, utrudnianie innym Użytkownikom dostępu do Strony Internetowej lub
inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Internetowej.
§3
ZADANIE KONKURSOWE

1.

2.

3.
4.

5.

Zadanie konkursowe w ramach rywalizacji o Nagrodę polega na przygotowaniu kreatywnej odpowiedzi
na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Ty powinnaś przetestować farbę Casting Crème Gloss?
Przygotuj odpowiedź tekstową, za pomocą której udowodnisz, że to właśnie Ty powinnaś wygrać (dalej:
„Zadanie”). Zgłoszenie może zostać przygotowane wyłącznie w formie opisowej, przy czym tekst nie
może przekraczać do 400 znaków (dalej: „Materiał”). Materiał należy wysłać za pomocą formularza na
stronie www.lorealcastinggirls.pl/wielkisprawdziankoloru (dalej: „Zgłoszenie”).
O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera)
obsługujący Stronę Internetową, za pośrednictwem której Uczestnicy nadsyłają Zgłoszenia, z
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Zgłoszenie będzie dostępne dla innych Użytkowników w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego
zarejestrowania, po przejściu moderacji dokonywanej przez Organizatora.
Jeden Uczestnik może dokonać Zgłoszenia dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia
warunków przewidzianych Regulaminem. Ten sam Materiał można w Konkursie wykorzystać wyłącznie
jeden raz – w ramach jednego Zgłoszenia. Materiały zgłaszane przez tego samego Uczestnika muszą się od
siebie różnić. W przypadku, gdy w Konkursie jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie z wykorzystaniem
tego samego lub nieznacznie różniącego się Materiału, Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie
pierwsze dokonane Zgłoszenie.
Zgłoszenie nie może zawierać treści uznanych za obraźliwe, ani też niecenzuralnych, a każda forma
wypowiedzi może być sporządzona wyłącznie w języku polskim. Zgłoszenie musi stanowić przejaw
osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego
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prawa. Jeżeli Zgłoszenie będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków
towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będzie
niestosowne, obraźliwe, wulgarne lub będzie w inny sposób naruszać dobre obyczaje, uczucia religijne,
ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, a także jeżeli będzie zawierać treści
reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora, Organizator zastrzega sobie
możliwość nie przyjęcia takiego Zgłoszenia lub usunięcia takiego Zgłoszenia z Konkursu.
Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszeń tych Uczestników, w stosunku do
których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. W szczególności, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik
wpływa na przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony, w tym poprzez użycie narzędzi
programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Platformy, Strony Internetowej lub inne
działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Platformy, Strony Internetowej,
Organizator może wykluczyć Zgłoszenia tego Uczestnika z Konkursu lub pozbawić prawa do Nagrody.
Powyższe stosuje się odpowiednio do Użytkownika, przy czym w takim przypadku, Organizator zastrzega
prawo wypowiedzenia Użytkownikowi usługi Profilu, usunięcia Profilu Użytkownika oraz
nieuwzględnienia oddanych przez niego Głosów. W przypadku wypowiedzenia usługi Profilu przez
Organizatora, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.
§4
NAGRODY

1.

2.

3.
4.
5.
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Organizator przewidział następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”) w Konkursie:
1) 1 (jedna) nagroda w postaci zestawu kosmetyków L’Oréal Paris składającego się z 12 opakowań farby
Casting Crème Gloss oraz 6 zestawów kosmetyków do pielęgnacji włosów farbowanych (szampon,
odżywka, olejek) (dalej: „Nagroda I Stopnia”); Wartość nagrody I Stopnia wynosi 950,00 zł (słownie
dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych) brutto;
2) 2 (dwie) nagrody, każda w postaci zestawu 12 sztuk farb Casting Crème Gloss L’Oréal Paris o wartości
350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych) brutto (dalej: „Nagroda II Stopnia”);
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku zaistnienia
okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego w związku z wydaniem danej Nagrody,
Organizator przyzna danemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody
pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez Laureata Nagrody, przy czym kwota
dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka
mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie
zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od Laureata ustaloną wedle powyższego
kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032
z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrodę innego rodzaju.
Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
1 (jeden) Uczestnik może uzyskać w trakcie trwania Konkursu prawo do nie więcej niż
1 (jednej) Nagrody każdego stopnia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany
danych Laureata lub wskazania błędnych danych kontaktowych przez Laureata.
Wydanie Nagrody może zostać poprzedzone podpisaniem protokołu odbioru Nagrody.
Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
§5
WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRODY I i II STOPNIA

1.

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Okresu Konkursowego, Komisja Konkursowa,
działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości, a także biorąc pod uwagę
zgodność Zgłoszeń Uczestników z postanowieniami Regulaminu wyłoni:
1) 1 (jedno) Zgłoszenie, które zostało ocenione przez Komisję Konkursową jako najlepsze, tzn. najbardziej
kreatywne, oryginalne i pomysłowe spośród wszystkich Finalistów, a których autor po spełnieniu
warunków, o których mowa poniżej zostanie nagrodzeny Nagrodami I Stopnia (dalej: „Laureaci
Nagrody I Stopnia”) oraz 1 (jedno) Zgłoszenie na listę rezerwową (dalej: „Laureat Rezerwowy
Nagrody I Stopnia”);
2) 2 (dwa) Zgłoszenia, które zostały ocenione przez Komisję Konkursową jako kolejne najlepsze, tzn.
najbardziej kreatywne, oryginalne i pomysłowe spośród Finalistów oraz 2 (dwa) Zgłoszenia na listę
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rezerwową po jednym zgłoszeniu rezerwowym do każdego Zgłoszenia z listy właściwej (dalej:
„Laureaci Nagrody II Stopnia”).
Komisja Konkursowa wyłania Laureatów Rezerwowych Nagród na wypadek, gdyby okazało się, że
Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej nie spełniał warunków przyznania Nagrody. W przypadku,
gdyby okazało się, że Laureat Rezerwowy nie spełnia warunków przyznania Nagrody, Nagroda I Stopnia
pozostaje w dyspozycji Organizatora.
W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, o której mowa w ust.
2 powyżej, Organizator kontaktuje się e-mailowo z Laureatami Nagrody I i II Stopnia powiadamiając ich
o wyłonieniu ich Zgłoszenia przez Komisję Konkursową.
W terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Laureatów Nagrody I i II Stopnia
o wyłonieniu ich Zgłoszenia stosownie do ust. 4 powyżej, Laureaci Nagrody I i II Stopnia zobowiązani są
odpowiedzieć e-mailowo na otrzymaną wiadomość przesyłając w treści imię i nazwisko, adres
zamieszkania i numer telefonu komórkowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby wydania Nagrody i umieszczenia danych na liście Laureatów Nagród oraz
oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w § 1 ust. 6-7 Regulaminu. Wzór treści
wiadomości stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
W przypadku:
1) niewysłania przez Laureata Nagrody I lub II Stopnia wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej w
zakreślonym tam terminie albo
2) wysłania przez Laureata Nagrody I lub II Stopnia niekompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 5
powyżej albo
3) niespełnienia przez Laureata Nagrody I lub II Stopnia któregokolwiek z warunków przewidzianych w
Regulaminie,
Laureat traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz odpowiedniego Laureata Rezerwowego.
Jeśli Laureat Rezerwowy utraci prawo do Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Organizator weryfikuje prawo Laureatów Nagrody I i II Stopnia do Nagrody w terminie do 7 (siedmiu) dni
roboczych od dnia upływu terminu na przesłanie odpowiedzi przez Laureatów Nagrody I i II Stopnia
stosownie do ust. 5 powyżej. Organizator informuje o wyniku weryfikacji drogą e-mailową w terminie 4
(czterech) dni roboczych.
Do Laureata Rezerwowego postanowienia ust. 4-6 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem
że Laureat Rezerwowy powiadamiany jest o wyłonieniu jego Zgłoszenia w terminie do 3 (trzech) dni
roboczych od dnia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez Laureata Nagrody I lub II Stopnia z listy
właściwej, zaś w przypadku określonym w ust. 5. pkt. 1)-3) powyżej, Laureat Rezerwowy traci prawo do
Nagrody, zaś Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
Lista Laureatów Nagród I i II Stopnia, którzy spełnili warunki przyznania Nagrody (zawierająca imię,
pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość, w której zamieszkuje Laureat) jest ogłaszana na Stronie
Internetowej w terminie do dnia 15.12.2017 r. (dalej: „Lista Laureatów Nagród”).
Nagroda I Stopnia oraz Nagroda II Stopnia zostaną wysłana przesyłką kurierską za pośrednictwem
podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie w terminie do dnia do dnia 15 grudnia 2017 r.
§6
NAGRODY DZIENNE

1.

2.
3.

4.

Organizator przewidział 270 (dwieście siedemdziesiąt) nagród dziennych w Konkursie, każda w postaci
jednej farby Casting Crème Gloss marki L’Oréal Paris o wartości 29,99 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
99/100) złotych brutto (dalej: „Nagroda Dzienna”). Do Nagród Dziennych stosuje się odpowiednio
§ 4 ust. 2-8.
Konkurs w zakresie rywalizacji o Nagrody Dzienne skierowany jest do nowych użytkowników Platformy.
W tym zakresie § 1 ust. 6 i 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Aby wziąć udział w rywalizacji o Nagrody Dzienne należy zarejestrować indywidualny Profil na Platformie
w Okresie Konkursowym, przy czym do procedury rejestracji indywidualnego Profilu § 2 Regulaminu
stosuje się odpowiednio oraz dodatkowo w dniu rejestracji Profilu należy wykonać łącznie następujące
czynności:
1) uzupełnić swój wiek/datę urodzenia;
2) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem;
3) złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w
Konkursie;
4) kreatywnie dokończyć zdanie: „Farba Casting Crème Gloss jest idealna dla kobiet, które …” (dalej:
„Odpowiedź”), z zastrzeżeniem, że Odpowiedź nie może być dłuższa niż 500 znaków łącznie ze
spacjami.
Łączne wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej stanowi zgłoszenie w zakresie rywalizacji
4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

o Nagrodę Dzienną (dalej: „Zgłoszenie Dodatkowe”). Do Zgłoszenia Dodatkowego § 3 ust. 2-3 i 4-6
Regulaminu stosuje się odpowiednio. Jeden Uczestnik może dokonać Zgłoszenia Dodatkowego w
Konkursie wyłącznie jeden raz.
Codziennie w Okresie Konkursowym Komisja Konkursowa, działając w oparciu o kryterium kreatywności
oraz oryginalności i pomysłowości, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń Dodatkowych z
postanowieniami Regulaminu wyłoni po 10 (dziesięć) Zgłoszeń Dodatkowych z dnia Okresu
Konkursowego poprzedzającego posiedzenie Komisji Konkursowej, które zostały ocenione przez Komisję
Konkursową jako najlepsze, tzn. najbardziej kreatywne, oryginalne i pomysłowe spośród wszystkich
Zgłoszeń Dodatkowych z danego dnia Okresu Konkursowego, a których autorzy po spełnieniu warunków,
o których mowa poniżej zostaną nagrodzeni Nagrodami Dziennymi (dalej: „Laureaci Nagrody
Dziennej”), z zastrzeżeniem że pierwsze posiedzenie odbędzie się 5 września 2017 r., zaś posiedzenia które
miałyby odbyć się w sobotę, niedzielę lub święto odbędą się w następującym dniu roboczym. Zgłoszenia
Dodatkowe z soboty/niedzieli lub święta będą wyłaniane na najbliższym posiedzeniu Komisji
Konkursowej.
W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, o której mowa w ust.
5 powyżej, Organizator kontaktuje się e-mailowo z Laureatami Nagrody Dziennej powiadamiając ich o
wyłonieniu ich Zgłoszenia Dodatkowego przez Komisję Konkursową.
W terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Laureatów Nagród Dziennych o
wyłonieniu ich Zgłoszenia Dodatkowego stosownie do ust. 5 powyżej, Laureaci Nagrody Dziennej
zobowiązani są odpowiedzieć e-mailowo na otrzymaną wiadomość przesyłając w treści imię i nazwisko,
adres zamieszkania i numer telefonu komórkowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wydania Nagrody Dziennej i umieszczenia danych na liście
Laureatów Nagród Dziennych oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w § 1 ust. 67 Regulaminu. Wzór treści wiadomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
W przypadku:
1) niewysłania przez Laureata Nagrody Dziennej wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej w
zakreślonym tam terminie albo
2) wysłania przez Laureata Nagrody Dziennej niekompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej
albo
3) niespełnienia przez Laureata Nagrody Dziennej któregokolwiek z warunków przewidzianych w
Regulaminie,
Laureat Nagrody Dziennej traci prawo do Nagrody Dziennej, zaś Nagroda Dzienna pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
Organizator weryfikuje prawo Laureatów Nagród Dziennych do Nagrody Dziennej w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia upływu terminu na przesłanie odpowiedzi przez Laureatów Nagrody Dziennej
stosownie do ust. 7 powyżej. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest otrzymanie Nagrody Dziennej.
Listy Laureatów Nagród Dziennych, którzy spełnili warunki przyznania Nagrody Dziennej (zawierająca
imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość, w której zamieszkuje Laureat) z danego dnia Okresu
Konkursowego będą ogłaszane na Stronie Internetowej każdorazowo w dniu posiedzenia Komisji
Konkursowej zgodnie z porządkiem, o którym mowa w ust. 5 powyżej do godz. 23:59:59 (dalej: „Lista
Laureatów Nagród Dziennych”).
Nagroda Dzienna zostanie wysłana przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie
świadczącego usługi kurierskie w terminie do dnia 30 października 2017 r.
§7
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.

Wykorzystanie w Zgłoszeniu/Zgłoszeniu Dodatkowym Materiału/Opisu/Odpowiedzi jest równoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec wymienionych utworów
pełnia autorskich praw majątkowych oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. W przypadku, gdy
Materiał zgłaszany do Konkursu obejmuje wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza że przysługuje
mu prawo do nieodpłatnego dysponowania wizerunkiem utrwalonych w Materiale osób trzecich na
potrzeby Konkursu, w tym również na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 poniżej. Uczestnik
ponosi odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.
W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej. Organizator może poprosić Uczestnika o złożenie
stosownych wyjaśnień lub przedstawienie dokumentów, z których wynika uprawnienie do korzystania z
cudzych utworów, znaków towarowych czy wizerunku osób trzecich na potrzeby Konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia/Zgłoszenia Dodatkowego w przypadku powzięcia
wiadomości, o naruszaniu przez Materiał,/Opis/Odpowiedź wykorzystane w tym Zgłoszeniu/Zgłoszeniu
Dodatkowym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń
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3.

4.
5.
6.

wskazanych w ust. 1 powyżej. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas
trwania Konkursu, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni przed ostatecznym terminem wydania
Nagród/Nagród Dziennych w Konkursie. Uczestnik powinien złożyć wyjaśnienia lub przedstawić żądane
dokumenty w biurze Organizatora (adres: ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa), poprzez ich
dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mailowej.
Do czasu zakończenia procedury weryfikacji prawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej,
Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni.
Z chwilą dokonania Zgłoszenia/Zgłoszenia Dodatkowego, Uczestnik udziela Fundatorowi nieograniczonej
czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych
do Materiału/Opisu/Odpowiedzi na polu eksploatacji obejmującym utrwalanie i zwielokrotnianie
Materiału/Opisu/Odpowiedzi techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową,
optyczną, drukarską, komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki,
oprawy, wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały, archiwizacja zapisów, a także
rozpowszechnianie
poprzez
nadawanie
internetowe
i
publiczne
udostępnianie
Materiału/Opisu/Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą sieci Internet, w tym Strony Internetowej, strony
internetowej Fundatora pod adresem: www.lorealparis.pl, Platformy (w tym również w ramach
Newsletter’a) oraz fanpage’a Fundatora na portalu Facebook oraz profilu Fundatora na Instagramie, jak
również korzystanie w ramach wewnętrznych potrzeb Organizatora i Fundatora (w tym m.in. sprawozdania
i prezentacje). W przypadku, gdy Materiał zgłaszany do Konkursu obejmuje wizerunek Uczestnika lub
osób trzecich, Uczestnik zezwala Fundatorowi na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonych w
Materiale osób w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej obejmuje zezwolenie na wykonywanie praw zależnych.
Licencja obejmuje wykorzystanie Materiału/Opisu/Odpowiedzi w celach reklamowych Fundatora.
Organizator zastrzega prawo żądania od każdego z Laureatów Nagród i Nagród Dziennych zawarcia
pisemnej umowy z Fundatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Materiału/Opisu/Odpowiedzi
na polach eksploatacji, o których mowa powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych oraz
zezwoleniem na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonych w Materiale osób.
§8
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.

2.

3.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić Organizatorowi reklamację co do organizacji Konkursu.
Reklamacje należy składać w formie e-mailowej na adres: konkurs@lorealcastinggirls.pl O prawidłowym
terminie wniesienia reklamacji decyduje data serwera obsługującego pocztę elektroniczną Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji oraz opis zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Konkursie oraz treść
żądania.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania
przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w
przez Organizatora w formie e-mailowej na adres podany w reklamacji.
§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

2.

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach Konkursu jest L’Oréal Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa).
Dane osobowe udostępniane w ramach Konkursu będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, tj. w szczególności w celu ustalenia prawa danego Uczestnika do Nagrody/Nagrody Dziennej
oraz wydania Nagrody/Nagrody Dziennej. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Atomclick
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa)
i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem.
W odniesieniu do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną stosownie do § 2 ust. 1 pkt. 2) lit. c) i d)
Regulaminu, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, w tym przesyłania
informacji handlowej drogą elektroniczną. Administratorem tych danych osobowych jest L’Oréal Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Daniszewska 4, 03-230
Warszawa). Przetwarzanie tych danych osobowych zostanie powierzone Atomclick spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa), jednak wyłącznie w
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3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

celu ich zebrania i przekazania L’Oréal Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie, z
zastrzeżeniem że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i
otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną stosownie do § 2 ust. 1 pkt. 2) lit. c) i d)
Regulaminu jest fakultatywne i nie stanowi warunku udziału w Konkursie lub uwzględnienia oddanych w
Konkursie Głosów, jednak brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwia przetwarzanie podanych danych w
celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych
oraz ich poprawiania.
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie związanym z korzystaniem z
funkcjonalności Platformy określa Polityka prywatności.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, z zastrzeżeniem że zmiany nie będą
naruszały praw nabytych Uczestników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń
Uczestników, przy pomocy których wysyłane są Zgłoszenia/Zgłoszenia Dodatkowe oraz osób oddających
Głosy na dokonane w Konkursie Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i
operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy przy dokonywaniu
Zgłoszeń/Zgłoszeń Dodatkowych oraz osoby oddające Głosy na dokonane w Konkursie Zgłoszenia przy
oddawaniu tych Głosów.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór wiadomości
……………………………………………………………..
imię

……………………………………………………………..
nazwisko

……………………………………………………………..
adres zamieszkania (w tym kod pocztowy i miejscowość)

……………………………………………………………..
numer telefonu komórkowego

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez L’Oréal Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby wydania nagrody w konkursie „WIELKI SPRAWDZIAN
KOLORU”.
Przyjmuję do wiadomości, że:
• administratorem tak zebranych danych osobowych jest L’Oréal Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Daniszewska 4; 03-230 Warszawa) oraz że
przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone Atomclick spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pory 78; 02-757 Warszawa);
• moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu związanym z wydaniem nagrody i
umieszczeniem moich danych na liście laureatów konkursu „WIELKI SPRAWDZIAN KOLORU”;
• podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wydania nagrody i umieszczenia moich danych na liście laureatów
konkursu „WIELKI SPRAWDZIAN KOLORU”;
• przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania
ich poprawiania.

…………………………………..
data i czytelny podpis

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w § 1 ust. 6-7 regulaminu konkursu „WIELKI
SPRAWDZIAN KOLORU”, tzn. jestem osobą pełnoletnią i mieszkam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nie jestem pracownikiem L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani Atomclick sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, a także nie jestem członkiem najbliższej rodziny tych osób.
…………………………………..
data i czytelny podpis
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