Regulamin konkursu: "Sekrety makijażu"
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod
nazwą " Sekrety makijażu” („Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu "Sekrety makijażu" jest ADELAIDA Grygieńć Spółka
Jawna,16-400 Suwałki ul.Waryńskiego 26, NIP: 844-213-65-97, REGON: 791068703,
KRS: 0000213682, prowadząca sklep internetowy www.SuperKoszyk.pl, zwana dalej
Organizatorem.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 21
sierpnia 2015 r. do godziny 23:59 dnia 31 sierpnia 2015 r.
§ 2. Zasady Uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik/Uczestnicy”) może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Konkurs polega na nagrodzeniu osoby, która w okresie od 21.08.2015 do 31.08.2015 r.
prześle na email konkurs@superkoszyk.pl lub odpowie w komentarzu pod postem
informującym

o

konkursie

na

blogach:

www.superkoszyk.pl/blog

lub

www.asistylee.blogspot.com odpowiedź na zadanie konkursowe.
4. Zadaniem konkursowym jest: Zdradź swój sposób na idealny makijaż! Namaluj rysunek,
zrób sobie selfie, nakręć filmik! Im kreatywniej go przedstawisz tym masz większe szanse
na wygraną! Im ciekawiej odpowiesz (rysunek, wierszyk, zabawna historia) tym większe
masz szanse na wygraną!
5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy zgłaszać wysyłając wiadomość na adres email: konkurs@superkoszyk.pl lub zostawiając komentarz pod wpisem konkursowym na
blogach: www.superkoszyk.pl/blog lub www.asistylee.blogspot.com do dnia 31.08.2015 r.
godz. 23:59. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs Sekrety makijażu”.
6. Udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne z przystąpieniem do
Konkursu jako jego Uczestnik.
7. Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną odpowiedź na zadanie konkursowe. W
razie zgłoszenia więcej niż jednej odpowiedzi w Konkursie przez tego samego
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Uczestnika, Organizator uwzględni tylko pierwszą przesłaną odpowiedź.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.
9. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do
nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
10. Uczestnik, którego odpowiedź na zadanie konkursowe narusza niniejszy Regulamin, może
zostać wykluczony z udziału w Konkursie.
11. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera drogą
elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email. Newsletter ma na celu stałe
informowanie o nowościach i promocjach pojawiających się w sklepie SuperKoszyk.pl
§ 3. Zasady wyłaniania Laureata.
1. Laureaci

wyłaniani

są

przez

Organizatora

i

blogerkę

Joannę

Drąg

(www.asistylee.blogspot.com )
2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród Uczestników
spełniających warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 – 4 Regulaminu.
3. Nagrody zostaną przyznane autorom 5 najciekawiej przedstawionych odpowiedzi na
zadanie konkursowe.
4. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie ogłoszona przez Organizatora blogu
prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.superkoszyk.pl/blog oraz na blogu
www.asistylee.blogspot.com do dnia 08.09.2015 poprzez wskazanie imienia oraz
pierwszej litery nazwiska wyłonionych Laureatów.
§ 4. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
Nagroda I- Podkład L'Oreal Paris True Match Beige Rose 3.R/3.C + Puder L'Oreal Paris
True Match R2-C2 Vanilia Rose + Maskara do rzęs L'Oreal Paris Volume Million Lashe
Felive Black + Szminka L'Oreal ParisColor Riche Erotique 640 + Voucher na Darmowa
dostawę
Nagroda II - Podkład L'Oreal Paris Infallible 24H-Matte 22 Radian Beige + Puder
L'Oreal Paris True Match R1-C1 Rose Ivory + Liquid Eyeliner Maybelline Eye Studio
Master

Graphic

Black

+

Voucher

Nagrody III, IV, V - Voucher na Darmową Dostawę
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na

Darmową

Dostawę

2. Realizacja Nagrody nastąpi w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu
Nagrody.
3. Nagrody I i II zostaną wysłane kurierem na adres podany przez zwycięzcę. Nagrody III,
IV i V zostaną wysłane na adres e-mail podany przez zwycięzcę
4. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości
wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. Treści bezprawne i własność intelektualna.
1. Niedozwolone jest przesyłanie w ramach Konkursu treści, w tym odpowiedzi na zadanie
konkursowe, naruszających prawo lub dobre obyczaje lub naruszających niniejszy
Regulamin.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
1) jest wyłącznym twórcą odpowiedzi na zadanie konkursowe, posiada wszelkie
prawa autorskie do udzielonej odpowiedzi oraz biorąc udział w Konkursie nie narusza żadnych praw osób trzecich; Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku wykorzystania przez Uczestnika, a w
następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada
osoba trzecia.
2) wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne, przez czas nieokreślony oraz bez
jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych opublikowanie przez Organizatora
odpowiedzi Uczestnika, w przypadku jej nagrodzenia na stronie internetowej
sklepu internetowego www.SuperKoszyk.pl/ profilu Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook.com oraz blogu prowadzonym przez Organizatora
pod adresem www.superkoszyk.pl/blog
3) w ramach zgody, o której mowa w pkt 2) powyżej Organizator ma prawo do:


udostępniania odpowiedzi Uczestnika w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami nawiązującymi do Konkursu zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich
jak: imię, pierwsza litera nazwiska, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej odpowiedzi,
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dokonywania swobodnych przeróbek technicznych odpowiedzi Uczestnika, w
szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany
wielkości oraz rodzaju czcionki;
§ 6. Ochrona danych osobowych.

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. ADELAIDA Grygieńć Spółka Jawna,16-400 Suwałki ul.Waryńskiego 26, NIP: 844-213-6597, REGON: 791068703, KRS: 0000213682,
2) Administrator danych osobowych nie zbiera ani nie przetwarza żadnych dodatkowych
danych, poza danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentu sprzedaży za zakupiony
towar oraz wysyłki zamówienia podanymi przez Uczestnika podczas składania zamówienia, które to dane służą Administratorowi danych osobowych również do dostarczenia
przyznanej Uczestnikowi Nagrody,
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w
celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureata, ogłoszenia wyników Konkursy poprzez podanie imienia oraz pierwszej litery nazwiska wyłonionego Laureata w
sposób określony w § 3 ust. 4 Regulaminu, opublikowania nagrodzonych odpowiedzi
wraz z podaniem imienia pierwszej litery nazwiska jej autora, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody;
4) odbiorcami danych osobowych Laureatów są użytkownicy strony internetowej
www.SuperKoszyk.pl oraz podmiot, któremu Administrator danych zleci dostarczenie
nagrody;
5) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji w siedzibie
Administratora danych osobowych,
6) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych,
7) udostępnienie jego danych jest dobrowolne.
§ 7. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać złożone nie później, niż w ciągu 14 dni
od wystąpienia przyczyny reklamacji oraz powinny zawierać imię i nazwisko
zgłaszającego reklamację, dane teleadresowe oraz login i e-mail podany przy składaniu
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zamówienia.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane między innymi za
pośrednictwem listu e-mail wysłanego do Organizatora na adres sklep@superkoszyk.pl.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
zgłoszenia.
§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Konkursu będzie dostępny na stronie
internetowej www.SuperKoszyk.pl, jak również w siedzibie Organizatora.
2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w
rozumieniu Art. 2 ust. Z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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