REGULAMIN KONKURSU
„Przytul Misia”
(„Regulamin”)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem konkursu „Przytul Misia” („Konkurs”) jest IQ Marketing (Poland) sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000013098, NIP: 5251022800, REGON: 011778739, kapitał
zakładowy w wysokości 368.900,00 złotych („Organizator”).

1.2.

Fundatorem Nagród w Konkursie jest Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293724, NIP: 7770002866, REGON: 630007112, kapitał zakładowy w
wysokości 4.653.537,00 złotych („Fundator”). Konkurs prowadzony jest na zlecenie
Fundatora.

1.3.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu
Cywilnego.

1.5.

Konkurs trwa od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. („Okres Konkursowy”) i
składa się z następujących etapów („Etapy”):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

I Etap: od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 6 maja 2018 r.;
II Etap: od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 13 maja 2018 r.;
III Etap: od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 20 maja 2018 r.;
IV Etap: od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2018 r.;
V Etap: od dnia 28 maja 2018 r. do dnia 3 czerwca 2018 r.;
VI Etap: od dnia 4 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2018 r.;
VII Etap: od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 17 czerwca 2018 r.;
VIII Etap: od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 24 czerwca 2018 r.;
IX Etap: od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.,

przy czym Okres Konkursowy obejmuje dokonywanie Zgłoszeń w Konkursie, nie
obejmuje natomiast wyłonienia wszystkich Laureatów, wydania wszystkich Nagród i
rozpatrywania ewentualnych reklamacji. W każdym Etapie odbywa się odrębna
rywalizacja w zakresie Nagród.

2.

1.6.

Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej pod adresem: www.bambino.pl („Strona Internetowa”).

1.7.

Dla dokonania Zgłoszenia w Konkursie nie jest konieczne dokonanie zakupu.

1.8.

Organizator powoła komisję składającą się z 3 (trzech) jego przedstawicieli („Komisja
Konkursowa”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad
przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania
innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich
członków Komisji Konkursowej, decyzje zapadają większością głosów.

NAGRODY
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2.1.

Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie (łącznie: „Nagrody”):
1) 10 (dziesięć) nagród głównych, każda postaci 1 (jednego) dużego misia pluszowego o
wartości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto („Nagroda Główna”); w
każdym z Etapów I-VIII przyznawana jest 1 Nagroda Główna zaś w Etapie IX
przyznawane są 2 Nagrody Główne;
2) 1000 (tysiąc) nagród dodatkowych, każda w postaci 1 (jednego) małego misia
pluszowego o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto („Nagrody
Dodatkowe”); w każdym z Etapów I-VIII przyznawanych jest 110 Nagród
Dodatkowych zaś w Etapie IX przyznawanych jest 120 Nagród Dodatkowych.

3.

2.2.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wydanie
Nagród nie podlega opodatkowaniu z uwagi na zwolnienie przedmiotowe, o którym
mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych.

2.3.

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. Uczestnik nie
ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

2.4.

1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do maksymalnie 1 (jednej) Nagrody Głównej i 1
(jednej) Nagrody Dodatkowej w całym Konkursie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich (w chwili dokonywania Zgłoszenia)
osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459), posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą
uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, oraz osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.

3.2.

Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która dokonała przynajmniej jednego Zgłoszenia w
Konkursie („Uczestnik”).

3.3.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
1) spełniać warunki, o których mowa w pkt. 3.1. powyżej;
2) wejść w Okresie Konkursowym na Stronę Internetową i wypełnić formularz
zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”), w którym należy:
a) podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia;
b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem;
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w Formularzu Zgłoszeniowym danych
osobowych na potrzeby uwzględnienia Zgłoszenia w Konkursie;
d) wgrać zdjęcie stanowiące wykonanie zadania konkursowego, stanowiącego
interpretację hasła: „Przedstaw rodzinne przytulenie” w ten sposób, że na zdjęciu
powinien znajdować się co najmniej 1 (jeden) produkt marki Bambino oraz, że
zdjęcie powinno przedstawiać dowolnie wybranych przez Uczestnika członków
rodziny; max. dozwolona wielkość pliku wynosi 5 MB, format dozwolony to: .jpg i
.psd; Uczestnik może edytować zdjęcie przed jego przesłaniem za pomocą
narzędzi udostępnionych w ramach funkcjonalności Formularza Zgłoszeniowego
(„Zdjęcie”).

3.4.

Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie do Konkursu
(„Zgłoszenie”). W momencie przyjęcia Zgłoszenia przez system informatyczny
obsługujący Stronę Internetową, Uczestnikowi zostanie wygenerowany komunikat w
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postaci okienka typu pop-up, zawierający dane wskazane w Zgłoszeniu i wgrane zdjęcie,
potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane. Komunikat ten jest możliwy do
wydrukowania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia
możliwości zmiany danych wprowadzonych przez Uczestnika w Formularzu
Zgłoszeniowym po jego dokonaniu, przy czym celem usunięcia wątpliwości wskazuje się,
że powyższe nie dotyczy i nie ogranicza uprawnień Uczestnika wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych
osobowych, w szczególności wskazanych w pkt 7.7. Regulaminu.
3.5.

To samo Zdjęcie może być podstawą dokonania wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia w
Konkursie. W przypadku, gdy to samo Zdjęcie będzie przedmiotem więcej niż 1
(jednego) Zgłoszenia, Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie Zgłoszenie
dokonane jako pierwsze, zaś Zgłoszenia oparte o takie Zdjęcie a dokonane później są
usuwane z Konkursu.

3.6.

O dokonaniu Zgłoszenia decyduje data serwera obsługującego Stronę Internetową.
Zgłoszenia nie są publikowane na Stronie Internetowej.

3.7.

W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
1) zawierają Zdjęcia zgłoszone poprzednio lub w Okresie Konkursowym w innym
konkursie dotyczącym marki „Bambino” należącej do Fundatora;
2) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do
nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące
przemoc;
3) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,
niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia
etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze
religijnym;
4) zawierają treści niezgodne z prawem;
5) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
6) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię,
wizerunek;
7) naruszają dobre obyczaje;
8) promują nienależącą do Fundatora markę, w szczególności markę konkurencyjną
wobec marki „Bambino”;
9) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

4.

3.8.

Uczestnik może dokonać dowolną Zgłoszeń w Konkursie, pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3.9.

Organizator działając w imieniu Fundatora zastrzega prawo do rejestrowania danych
identyfikujących Uczestnika, których zakres określa polityka prywatności Strony
Internetowej. Organizator w imieniu Fundatora 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 Uczestnikom dostępu do Strony Internetowej lub
inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony
Internetowej. Organizator może wykluczyć Zgłoszenia takiego Uczestnika z Konkursu lub
pozbawić go prawa do Nagrody.

WYŁANIANIE LAUREATÓW I WYDAWANIE NAGRÓD W KONKURSIE
4.1.

W terminie do 4 (czterech) dni roboczych od zakończenia każdego z Etapów, Komisja
Konkursowa kierując się swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory
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estetyczne, a także kreatywność i oryginalność Zdjęć, a także biorąc pod uwagę
zgodność Zgłoszeń z Regulaminem, wybiera spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń
w danym Etapie:
1) nie więcej niż 1 (jedno) Zgłoszenie, przypisując mu miejsce 1 – w Etapach I-VIII oraz
nie więcej niż 2 (dwa) Zgłoszenia, przypisując im miejsca od 1 do 2 – w Etapie IX;
osoby, które dokonały takich Zgłoszeń są laureatami („Laureaci”) i przysługiwać im
będzie prawo do otrzymania Nagrody Głównej pod warunkiem spełnienia wszystkich
warunków poniżej;
2) nie więcej niż 110 (sto dziesięć) Zgłoszeń, przypisując im miejsca od 2 do 111 – w
Etapach I-VIII oraz nie więcej niż 120 (sto dwadzieścia) Zgłoszeń (przypisując im
miejsca od 3 do 122) – w Etapie IX; osoby, które dokonały takich Zgłoszeń są
laureatami („Laureaci”) i przysługiwać im będzie prawo do otrzymania Nagrody
Dodatkowej pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków poniżej.
4.2.

Laureaci w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia wyłonienia przez Komisję
Konkursową w każdym Etapie, zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora za
pośrednictwem wiadomości e-mailowej wysłanej na adres e-mail podany w zwycięskim
Zgłoszeniu.

4.3.

Wiadomość przesłana przez Organizatora do Laureata będzie zawierać informację z
powiadomieniem o wygranej oraz link, pod którym będzie udostępniany formularz online z uzupełnianymi danymi (link jest ważny przez 72 h od otrzymania wiadomości email, po wygaśnięciu linku nie jest możliwe uzupełnienie i odesłanie formularza). W
terminie do 72 godzin od powiadomienia o wygranej (przez co rozumie się przesłanie
wiadomości e-mail przez Organizatora), Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć na
otrzymaną wiadomość poprzez odesłanie Organizatorowi wypełnionego formularza,
korzystając z funkcjonalności udostępnionych w ramach formularza, tj. w terminie 72h
od powiadomienia uzupełnić i odesłać formularz (link do formularza pozostaje aktywny
wyłącznie w w/w terminie), uzupełniony o:
1) dane osobowe Laureata następujące: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail
podany w zwycięskim Formularzu Zgłoszeniowym, adres zamieszkania (wraz z kodem
pocztowym) i numer telefonu komórkowego (wyłącznie do kontaktu przez kuriera w
celu przekazania Nagrody);
2) zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na potrzeby
wydania Nagrody oraz umieszczenia danych na Liście Laureatów;
3) oświadczenie o potwierdzaniu spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.1.
Regulaminu.

4.4. W przypadku:
1) nieprzesłania przez Laureata odpowiedzi stosownie do pkt. 4.3. powyżej w terminie,
o którym tam mowa, lub
2) przesłania przez Laureata odpowiedzi niekompletnej, nieczytelnej, lub
3) niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w
Regulaminie,
Laureat traci prawo do Nagrody, która przepada na rzecz Organizatora.
4.5.

Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest umieszczenie Laureata na Liście Laureatów.

4.6.

Lista Laureatów danego Etapu, (zawierająca: imię i 8 ostatnich znaków UIC
zweryfikowanych pozytywnie) jest publikowana w terminie do 12 dni roboczych od
zakończenia danego Etapu na Stronie Internetowej („Lista Laureatów”)
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4.7.

5.

Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu
profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r.
Nagrody zostaną wydane za potwierdzeniem odbioru.

PRAWA AUTORSKIE
5.1.

Wykorzystanie w Zgłoszeniu Zdjęcia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tego Zdjęcia pełnia
autorskich praw majątkowych oraz, że Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich. W
przypadku, gdy Zdjęcie zgłoszone do Konkursu obejmuje wizerunek Uczestnika lub osób
trzecich, Uczestnik oświadcza że przysługuje mu prawo do nieodpłatnego dysponowania
wizerunkiem utrwalonych na Zdjęciach osób trzecich na potrzeby Konkursu. Uczestnik
ponosi odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

5.2.

Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej
czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich
praw majątkowych do Zdjęcia na polach eksploatacji obejmujących:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony w ppkt. 2) powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
- lecz wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Organizatora mające na celu podsumowanie
Konkursu.

5.3.

Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie
przez Organizatora praw zależnych do Zdjęcia.

5.4.

Organizator może poprosić każdego z Laureatów o zawarcie pisemnej umowy z
Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia w zakresie i na
polach eksploatacji, o których mowa powyżej wraz z zezwoleniem na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku utrwalonych na Zdjęciu osób.

5.5.

W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji
prawdziwości oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.1. 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 Uczestnika lub pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w
przypadku powzięcia wiadomości o naruszaniu przez Zdjęcie wykorzystane w Zgłoszeniu
tego Uczestnika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o
nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w pkt. 5.1 powyżej. Organizator ma prawo
wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Konkursu, nie później jednak niż
na 7 (siedem) dni przed ostatecznym terminem wydania danej Nagrody w Konkursie.
Uczestnik powinien złożyć wyjaśnienia lub przedstawić żądane dokumenty w siedzibie
Organizatora – IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii
Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką
kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) albo na adres e-mail wskazany
przez Organizatora (o formie wyjaśnień decyduje Organizator) w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia otrzymania wezwania od Organizatora (decyduje dostarczenia osobistego albo
wysyłki email/nadania przesyłki). Do czasu zakończenia procedury weryfikacji
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prawdziwości oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.1. powyżej, Organizator ma prawo
wstrzymać wydanie Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, należy zgłaszać
Organizatorowi w formie elektronicznej na adres: reklamacje@przytulmisiabambino.pl

6.2.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail, jak również dokładny
opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

6.3.

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia
jej otrzymania przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację w powyższym terminie
zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora w formie zwrotnej wiadomości emailowej.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1.

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
jest Nivea Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul.
Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań („Administrator”).

7.2.

Przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
oraz rozpatrzenia reklamacji zostanie powierzone Organizatorowi – IQ Marketing
(Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17,
02-954 Warszawa). Administrator udostępnia dane osobowe Laureatów podmiotowi
świadczącemu usługi kurierskie na potrzeby wydania Nagród.

7.3.

Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, w tym na potrzeby wydania Nagród, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz w celach sprawozdawczości podatkowej i księgowej, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

7.4.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi
uczestnictwo w Konkursie, wydanie Nagrody, rozpatrzenie reklamacji.

7.5.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jednak brak jej wyrażenia
uniemożliwia udział w Konkursie lub wydanie Nagrody. Przetwarzanie danych w
postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie
pozasądowym.

7.6.

Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów
następujących i przez następujące okresy:
1) w przypadku, w którym wysłane w Konkursie Zgłoszenie zostało nagrodzone - dane
osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu (których zakres określa pkt 3.3.
ppkt 2) lit. a Regulaminu) oraz dane zamieszczone w formularzu Laureata (których
zakres określa pkt 4.3. Regulaminu) są przechowywane przez okres do chwili wydania
Nagrody (na potrzeby wydania nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te
oraz dane Laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w
tym również w protokole odbioru) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od
początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby
ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego;
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2) w przypadku, w którym wysłane w Konkursie Zgłoszenie nie zostało nagrodzone –
dane osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu (których zakres określa pkt
3.3. ppkt 2) lit. a Regulaminu) i dane zamieszczone w formularzu Laureata (których
zakres określa pkt 4.3. Regulaminu) przechowywane są do chwili podjęcia przez
Komisję Konkursową decyzji w sprawie nienagrodzenia Zgłoszenia albo decyzji o
negatywnej weryfikacji Laureata;
3) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:
a) jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem
Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa pkt 6.2.
Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane
przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a
następnie po wydaniu Nagrody dane takie, dane zawarte w korespondencji
reklamacyjnej Organizatora i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym
wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru Nagrody)
przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po
roku, w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
b) jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową
wydania Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa pkt
6.2. Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są
przechowywane do zakończenia korespondencji reklamacyjnej (przesłanie przez
Organizatora powiadomienia o wyniku rozpoznania reklamacji)
zaś w innych przypadkach lub po upływie powyższych okresów, dane osobowe są
anonimizowane albo usuwane.

8.

7.7.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych
danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także
żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.8.

Osoba, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego.

7.9.

Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której
dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora.
Korespondencję należy kierować na adres: Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań albo wypełniając formularz kontaktowy na
stronie https://www.nivea.pl/o-nas/kontakt

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie Internetowej oraz w siedzibie
Organizatora przez co najmniej cały Okres Konkursowy i okres wydania Nagród.

8.2.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, z zastrzeżeniem że
zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

8.3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje)
urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i
operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.

8.4.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
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8.5.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do
treści zawartych na Stronie Internetowej, przesyłania Zgłoszeń do Konkursu,
publikowania treści na Stronie Internetowej zgodnie z warunkami opisanymi w
Regulaminie, korzystania ze skrzynki kontaktowej na Stronie Internetowej. Usługi
opisane w niniejszym punkcie świadczone są przez Fundatora za pośrednictwem
Organizatora nieodpłatnie przez Okres Konkursowy (w zakresie dokonywania Zgłoszeń)
oraz przez okres wydawania Nagród (w zakresie dostępu do treści zwartych na Stronie
Internetowej i korzystania ze skrzynki kontaktowej). Uczestnik może skorzystać z usługi
wielokrotnie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z treści Regulaminu.

8.6.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi
opisanej w punkcie powyżej w sposób wskazany w pkt. 6 Regulaminu. Organizator w
imieniu Fundatora rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w pkt. 6.3.
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej
w punkcie 8.5. powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć
usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Dla
korzystania z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie
Internetowej wymagane jest posiadanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego z
szerokopasmowym dostępem do sieci Internet (umożliwiającym obieranie pakietów z
prędkością min. 512 kb/s) wyposażonego w przeglądarkę internetową: IE 11.0+; MS
Edge 12.0+; Mozilla Firefox 30+; Chrome 30+; Opera 20+; Safari 8+ (lub nowszą wersję
dowolnej z wymienionych), ze standardowym interfejsem graficznym, włączoną obsługą
zapisywania plików cookies, włączoną obsługą języka skryptów JavaScript oraz
wyłączonymi zewnętrznymi wtyczkami ingerującymi w zawartość wyświetlanej strony.
Możliwe jest korzystanie ze Strony Internetowej pomimo braku spełniania wymagań, o
których mowa powyżej, jednak w takim wypadku niektóre funkcje Strony Internetowej
mogą działać nieprawidłowo.
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