
REGULAMIN KONKURSU 

„Tulipan czy ananas?” 

 

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

 

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Facebook.com.  

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

"Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.  

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 

19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom 

zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  

4. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Beauty In Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  

90-203, przy ul. Pomorskiej 41, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia  

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

0000197859, zwana dalej "Organizatorem".  

5. Konkurs trwać będzie 08.03.2017 roku od godz. 11:00 do godziny 23:59 lub do 

momentu, aż  3 pierwsze osoby udzielą poprawnej odpowiedzi na zadanie 

konkursowe: „ Podaj 2 nazwy lakierów OPI, które nawiązują do ananasa i tulipanów.” 

6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU] 

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany  

w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Konkursu spowoduje 

nieważność zgłoszenia.  

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których 

mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".  

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej, które ukończyły 13 rok życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego 

np. rodzica lub opiekuna. Doręczenie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego 

po ogłoszeniu wyników Konkursu, a przed wysłaniem nagród jest warunkiem 

odebrania nagrody.  

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby posiadające profil osobowy  

w serwisie Facebook zgodny z regulaminem serwisu 

(http://www.facebook.com/terms.php). Zgłoszenia pochodzące od osób, wobec 

których zachodzi podejrzenie, że posługują się fałszywymi profilami w serwisie 

Facebook będą odrzucane.  

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Fundatora oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz 

rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  

6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały 

postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadczyły, że są osobami pełnoletnimi lub 

ukończyły 13 rok życia i posiadają zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie 

udziału w konkursie oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

na potrzeby przeprowadzenia i organizacji Konkursu.  

 

§ 3. [ZASADY KONKURSU] 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik musi zamieścić w komentarzu pod 

postem konkursowym na profilu OPI Poland swoją odpowiedź na pytanie:  

„Podaj 2 nazwy lakierów OPI, które nawiązują do ananasa i tulipanów.” Odpowiedzi 

umieszczone w innym miejscu nie będą brały udziału w Konkursie. 



2. Uczestnik Konkursu może dodać nieograniczoną liczbę odpowiedzi, dokonując 

każdorazowo oddzielnego zgłoszenia, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać 

obowiązującego prawa, w tym praw autorskich osób trzecich lub dóbr osobistych 

osób trzecich, nie wykorzystywać znaków towarowych podmiotów trzecich,  

a ponadto powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika lub Uczestnikowi 

powinny przysługiwać prawa autorskie do tego zgłoszenia w zakresie umożliwiającym 

udział w Konkursie. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie odpowiedzi opublikowane w serwisie 

Facebook w terminie wskazanym w § 1 pkt 5. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani 

stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane  

i powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane 

Koordynatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych 

osobowych uczestników Konkursu określa § 6 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4. [NAGRODY] 

 

1. Komisja konkursowa wybierze 3 pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi 

na zadanie konkursowe i które zostaną następnie nagrodzone zestawami wybranych 

2 lakierów OPI (2x15 ml). Wartość każdego zestawu to 84 zł brutto.  

2. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.  

3. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.  

4. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców w terminie do 30 dni roboczych od 

uzyskania danych korespondencyjnych od Zwycięzców.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich bądź części nagród  

w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń. 

 

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU] 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2017 r.    

2. Przy wyborze Zwycięzców, Komisja będzie kierować się czasem odpowiedzi. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu do posta 

konkursowego i zostaną poproszeni o przesłanie w wiadomości prywatnej danych 

korespondencyjnych niezbędnych do przekazania nagrody.  

4. W celu odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi 

następujące dane: imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, adres zamieszkania 

(miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania) oraz numer telefonu. Osoby 

małoletnie zobowiązują się przesłać zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego 

na wzięcie udziału w konkursie. Niepodanie tych danych lub podanie 

nieprawidłowych danych poskutkuje brakiem możliwości wydania nagrody. Wówczas 

Zwycięzca traci prawo do nagrody po przeprowadzeniu – o ile to możliwe – 

postępowania opisanego w § 5 ust. 7.  

5. Dane należy przesłać do 7 dni od momentu wysłania wiadomości, co jest warunkiem 

wydania nagród.  

6. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną 

wskazane osoby uznane decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub 

niepełnych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku 

niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Organizator 

niezwłocznie podejmie ponowną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ustalenia 

potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, po 

trzykrotnej próbie Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator nie ma 

obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.  

 

 

 



 

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 

1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  

2. Administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator. Celem zbierania 

danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, wyłonienie 

zwycięzców oraz wysyłka nagród.  

3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie i otrzymania nagrody w przypadku zwycięstwa.  

 

 

§ 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA] 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie zwycięzcy Konkursu.  

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego 

zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będą naruszały prawa osób 

trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 8. [ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO] 

 

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu 

Konkursu.  

2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, na adres Organizatora (Beauty In Sp. z o.o., ul. Pomorska 

41, 90-203 Łódź) z dopiskiem "Reklamacje – Konkurs Być jak Audrey” w terminie 14 dni 

od daty zakończenia Konkursu wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. 

Decydująca będzie data stempla pocztowego.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji.  

4. Reklamacje, które zostaną zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane.  

 

§ 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na profilu OPI Poland 

na Facebooku. 

2. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić po wyczerpaniu drogi 

postępowania reklamacyjnego.  

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.  

 

Sporządzono w Łodzi w dniu:  08.03.2017 r. 


