z dnia 01.10.2018 r.

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Organizatorem Konkursu jest All about Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górna Droga 2/102, 02495 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 494104 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011931, REGON: 147047832, zwana dalej
„Organizatorem".
Konkurs organizowany jest na zlecenie AMBRA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 336, 02-819
Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000041726, kapitał zakładowy (wpłacony) 25 206 644,00
zł, NIP 9180000755, REGON 006054698, właściciel marki Cin&Cin zwana dalej „Ambra”.
Właścicielem nagród wydawanych w Konkursie jest Ambra, Organizator wyda nagrody, o których
mowa w Regulaminie, w imieniu Ambra.
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) wiąże Organizatora, Uczestników oraz reguluje zasady i
warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, a
także oświadczeniem przez Uczestnika, iż spełnia wszelkie warunki wskazane w niniejszym
Regulaminie, jako warunki udziału w Konkursie.
W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3- osobową
Komisję Konkursową, której zadaniem jest wyłonienie zwycięzców Konkursu.

§2
Przedmiot i czas trwania Konkursu
1.
2.

3.

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.10.2018 r. i kończy się w dniu 31.03.2019 o godzinie 23:59 (dalej „Czas
Trwania Konkursu”).
Przedmiotem Konkursu jest pokazanie na zdjęciu jaki makijaż odzwierciedla Ciebie - Odważna czy
naturalna? oraz przesłanie zdjęcia za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem
www.lubietakcincin.pl, zgodnie z zasadami określonymi w §4 pkt. 1 (dalej „Zadanie Konkursowe”).
Szczegółowe wymogi dotyczące Zadania Konkursowego wskazane zostały w § 3 Regulaminu.

§3
Warunki udziału w Konkursie
1.
2.

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. nie jest pracownikiem Ambra, podmiotów od niej zależnych lub powiązanych, pracownikiem
Organizatora, członkiem organów zarządzających Ambra lub Organizatora, jak również
członkiem najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkiem, krewnym lub
powinowatym w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobionym lub
przysposabiającym, a także rodzeństwo,
c. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d. spełnia warunki określone w Regulaminie,
e. przystąpiła do Konkursu, stosownie do § 4 pkt. 1 Regulaminu.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność
zgłoszenia.

§4
Zasady Konkursu
1.

2.
3.
4.

5.

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2 powyżej,
b. wejście na stronę internetową www.lubietakcincin.pl,
c. uzupełnienie formularza kontaktowego poprzez wpisanie danych kontaktowych w postaci
numeru telefonu, adresu e-mail oraz podanie swojego imienia i nazwiska,
d. dołączenie zdjęcia przedstawiającego jaki makijaż odzwierciedla Ciebie - będącego
odpowiedzią na pytanie Konkursowe: „Odważna czy naturalna?” (dalej „Praca
Konkursowa”),
e. dołączenie zdjęcia czytelnego paragonu fiskalnego stanowiącego dowód zakupu produktu
marki Cin&Cin zakupionego w czasie trwania Konkursu (zamieszczenie nieczytelnego
paragonu spowoduje dyskwalifikację Uczestnika),
f. przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, uzupełniony formularz wraz ze zdjęciem za
pośrednictwem strony konkursowej, poprzez opcję „wyślij”.
Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
konkursowej.
Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z tym, że jeden paragon
potwierdzający zakup produktu marki Cin&Cin może stanowić jedno zgłoszenie konkursowe bez
względu na ilość sztuk zakupionego produktu.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych
oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów
niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z
niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagań po
przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej poniżej.

§5
Zasady wyłonienia zwycięzców
1.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Ambra. Podmiotem wydającym nagrody w ramach Konkursu jest
Organizator.
2. Nagrody w ramach Konkursu będą przyznawane w etapach 2tygodniowych w każdym miesiącu
trwania Konkursu:
- I etap w dniach od 1 do 15 dnia danego miesiąca, oraz
- II etap w dniach od 16 do 30(31) dnia tego miesiąca.
3. W terminie do 5 dni kalendarzowych od zakończenia danego etapu Konkursu Komisja Konkursowa
wyłoni zwycięzców (dalej „Zwycięzcy”).
4. Zwycięzcami będą osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej w sposób najbardziej kreatywny
udzieliły odpowiedzi w postaci Pracy Konkursowej.
5. W ramach każdego etapu Konkursu zostanie wyłonionych 8 Zwycięzców. Nagrodą za zajęcie w danym
etapie miejsca od 1 (pierwszego) do 8 (ósmego) włącznie jest e-kod do avon.pl o wartości 200,00 pln
brutto (słownie: dwieście złotych 00/100 pln brutto) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie
wypłacona zwycięzcy a wpłacona przez Ambra S.A. do US na poczet podatku od wygranej, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Nagrody w ramach Konkursu zostaną przekazane Zwycięzcom nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od wyłonienia Zwycięzców danego etapu Konkursu. Nagrody przyznane w ramach
Konkursu zostaną wysłane drogą mailową na adres e-mail podany przez Zwycięzcę w formularzu
zgłoszeniowym do Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez tego zwycięzcę
protokołu przekazania nagrody oraz odesłania go na adres korespondencyjny: All about. Sp. z o.o., ul.
J. Olbrachta 29A/105, 01-102 Warszawa.
7. Nagroda może zostać wykorzystana za pośrednictwem maila kontakt@lubietakcincin.pl. Zwycięzca
wraz z nagrodą otrzyma obowiązujący katalog produktów Avon. Zwycięzca, aby wykorzystać nagrodę,
zobowiązany jest do złożenia zamówienia na adres kontakt@lubietakcincin.pl w terminie do
30.09.2019 r. włącznie, po tym terminie Zwycięzca nie będzie miał prawa do realizacji nagrody.
8. Nagrodę może odebrać tylko Zwycięzca Konkursu. Zwycięzca nie może przekazać nagrody osobie
trzeciej.
9. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z Nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
10. Zwycięzca w żadnym przypadku nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania – w uzasadnionych przypadkach - wszystkich nagród
w danym etapie Konkursu, jeżeli tak się stanie niewydana pula nagród przechodzi do kolejnego etapu.
§6
Własność intelektualna i prawa autorskie
1.

Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do
dysponowania utworem w postaci Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz że przysługują mu
do niej autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich kierowanych wobec Organizatora lub Ambra S.A., a powstałych w związku z Pracą
Konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartymi w niej treściami oraz za ewentualne naruszenie praw
osób trzecich, w tym również Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów, jakie
Ambra S.A. lub Organizator poniosą w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.
3. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.
4. Ambra S.A. jako przyrzekający nagrodę oświadcza, iż zastrzega, że nabywa własność i prawa autorskie
w stosunku do nagrodzonej Pracy Konkursowej z chwilą odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
Niezależnie od tego Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu oświadcza, iż w dniu odbioru przez
niego nagrody w Konkursie – przeniesione zostają, bez konieczności składania dodatkowych

5.

oświadczeń, nieodpłatnie na Ambra S.A. autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i
terytorialnie korzystania i rozporządzania Pracą Konkursową na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. W zakresie, o którym mowa w pkt 4, od dnia przesłania Pracy Konkursowej za pośrednictwem
formularza znajdującego się na stronie www.lubietakcincin.pl do czasu rozstrzygnięcia Konkursu,
Uczestnik upoważnia Ambra S.A. do nieodpłatnego korzystania z przesłanej Pracy Konkursowej dla
potrzeb realizacji celów Konkursu, w szczególności jej oceny przez Komisję Konkursową.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje wraz z prawem do
dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie
autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy Pracy Konkursowej (utworów) oraz
nośników, na których została ona utrwalona. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
8. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem wyłonienia go jako jednego ze Zwycięzców Konkursu, iż wyraża
nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionej przez niego Pracy
Konkursowej, w tym na korzystanie z ewentualnie powstałego opracowania, jak i rozporządzanie nim.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych):
1.

2.

3.

4.

Administratorem Danych Osobowych jest spółka AMBRA S.A. z siedzibą przy: ul. Puławska 336, 02-819
Warszawa, z kapitałem zakładowym: 25 206 644 zł, kapitał wpłacony: 25 206 644 zł. Sąd Rejonowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000041726, NIP: 918-0000-755, REGON: 006054698. (dalej jako „AMBRA S.A.”)
Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA S.A nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować mając
pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych uczestnika przez spółkę Ambra S.A. Uczestnik
Konkursu może to uczynić na trzy sposoby:
1) mailowo: inspektorochronydanych@ambra.com.pl
2) telefonicznie: (22) 566 33 00
3) korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa
Dane osobowe Uczestników Konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a w
przypadku zwycięzców dodatkowo: PESEL i adres zamieszkania przetwarzane będą w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przekazania kodów i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) a także w celach marketingowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a – zgoda Uczestnika Konkursu.
Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będzie spółka All about Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (dalej zwana „Organizatorem”), dopuszczeni pracownicy Organizatora, którzy posiadają
odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty świadczące na rzecz
Organizatora usługi IT, prawne lub księgowe - tylko w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
promocji.

5.

6.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu wskazany
w regulaminie konkursu a w przypadku zwycięzców także przez okres 5-ciu lat od dnia wydania
nagrody.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługują następujące
prawa:
a)
b)
c)
d)

prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych);
e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f)
prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w
Konkursie/uzyskania odpowiedzi na wiadomość Uczestnika Konkursu wysłaną za pomocą maila
kontaktowego .
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§8
Reklamacje
1.

2.

3.

4.
5.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po
jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji
przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Cin&Cin z Avon” na adres
Organizatora lub elektroniczną na adres kontakt@lubietakcincin.pl podając w tytule wiadomości
„Cin&Cin z Avon”.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych
od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn
lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
§9
Postanowienia dodatkowe

1.
2.

3.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową (hazardową), loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku ( przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 , poz. 165 z późn.
zm.).
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w trzyosobowym składzie.

4.

5.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu, jeżeli jest to
uzasadnione oraz jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i
nie naruszy praw nabytych Uczestników.
Treść Regulaminu dostępna jest przez Czas Trwania Konkursu na www.lubietakcincin.pl oraz w
siedzibie Organizatora.

