REGULAMIN KONKURSU „BEST OF BEAUTY 2019”
(dalej: Regulamin)
PODSTAWOWE ZASADY
A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy prześlą najlepsze zgłoszenia, tj. za
pośrednictwem strony konkursu zagłosują na swój ulubiony kosmetyk oraz przygotują
najciekawszą opinię na jego temat.
B. Konkurs trwa w dniach od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r., przy czym zgłoszenia do
Konkursu przyjmowane są do dnia 14 kwietnia 2019 r.
C. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej
dostępnej pod adresem www.bestofbeauty.pl.
D. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy do dnia 23 kwietnia 2019 r.
E. Do wygrania są nagrody rzeczowe w postaci zestawów kosmetyków marki „ „Schwarzkopf &
Henkel ” oraz voucher do biura podróży.
F. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3,
60-623 Poznań (dalej: Organizator).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Best of Beauty 2019”
(dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród,
procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne.
1.

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

1.1.

Udział może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych i
zamieszkała w Polsce (dalej: Uczestnik).

1.2.

Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

1.3.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 1 marca 2019 r. do 14
kwietnia 2019 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:
1.3.1. wejść na stronę internetową Konkursu
www.bestofbeauty.pl (dalej: Strona Konkursu),

dostępną

pod

adresem

1.3.2. następnie zagłosować na ulubiony kosmetyk spośród dostępnych kategorii na
Stronie Konkursu i wyrazić swoją opinię na jego temat (dalej: Opinia),
1.3.3. podać swój adres e-mail i zaznaczyć niezbędne oświadczenia oraz kliknąć przycisk
„Głosuj”, co stanowi przesłanie zgłoszenia na serwer teleinformatyczny
wykorzystywany przez Organizatora do zbierania zgłoszeń w Konkursie.
1.4.

Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
1.4.1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego
Opinii, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie
ograniczone lub obciążone;
1.4.2. wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonej w Konkursie Opinii na potrzeby
promocji i reklamy związanej z przeprowadzeniem Konkursu, w tym na
publikowanie swojej Opinii na Stronie Konkursu.
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1.5. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie zgłoszenia, po kliknięciu odpowiedniego
przycisku potwierdzającego przesłanie zgłoszenia, zostanie wyświetlony automatycznie
komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przyjęte do Konkursu. W przypadku,
gdyby taki komunikat się nie wyświetlił, wówczas Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem info@bestofbeauty.pl gdyż
może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane
przez serwer teleinformatyczny.
1.6.

Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z
jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego adresu e-mail nie może
korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika
rozumie się ten adres e-mail który Uczestnik wykorzystał, przesyłając swoje pierwsze
zgłoszenie w Konkursie. Każdy adres e-mail traktowany jest w Konkursie jako odrębny
Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika,
jednakże z podaniem innego adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez
dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail, stanowi rażące
naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i
pozbawienia jej prawa do nagrody.

2.

CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1.

Do wydania w Konkursie są następujące nagrody:
2.1.1. 100 (słownie: sto) nagród rzeczowych, przy czym jedną nagrodę stanowi zestaw
składający się z kosmetyków marki „Schwarzkopf & Henkel” oraz kosmetyczki
podróżnej, o łącznej wartości jednostkowej 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych
00/100) brutto (dalej: Nagroda II Stopnia);
2.1.2. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci vouchera do biura podróży „ITAKA” o
wartości jednostkowej 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) (dalej:
Nagroda Główna).

2.2.

Voucher, o którym mowa w pkt 2.1.2. Regulaminu ważny jest przez 12 miesięcy od
momentu jego wydania zwycięzcy. Stanowi on środek płatniczy umożliwiający zakup
dowolnych usług turystycznych oferowanych przez Biuro Podróży „ITAKA”, w granicach
jego wartości, w tym wyjazdu do Paryża. Zwycięzca może skorzystać z vouchera tylko
jeden raz. W razie niewykorzystania przez zwycięzcę vouchera, jak również zakupienia
usług turystycznych o wartości niższej niż wartość vouchera, zwycięzcy nie przysługuje
zwrot wartości tej nagrody lub różnicy pomiędzy jej wartością a wartością rzeczywiście
zakupionych usług. Jeśli wartość zakupionych usług turystycznych jest wyższa od wartości
pieniężnej vouchera, zwycięzca zobowiązany jest dopłacić kwotę będącą różnicą wartości
zakupionych usług oraz wartości pieniężnej vouchera.

2.3.

Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń
podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od
wygranej w Konkursie (por. pkt 5 Regulaminu).

3.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
3.1.1. etap pierwszy, który trwa od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i w którym
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, rywalizując o uzyskanie Nagród II
Stopnia oraz
3.1.2. etap drugi, który trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 14 kwietnia 2019 r. i w którym
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu oraz rywalizują o uzyskanie Nagrody
Głównej.
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3.2.

Pierwszy etap Konkursu podzielony jest na następujące okresy, w których przyjmowane
są zgłoszenia konkursowe:
3.2.1. pierwszy okres, który trwa od 1 marca 2019 r. od godziny 00:00:00 do 7 marca
2019 r. do godziny 23:59:59;
3.2.2. drugi okres, który trwa od 8 marca 2019 r. od godziny 00:00:00 do 14 marca 2019
r. do godziny 23:59:59;
3.2.3. trzeci okres, który trwa od 15 marca 2019 r. od godziny 00:00:00 do 21 marca
2019 r. do godziny 23:59:59;
3.2.4. czwarty okres, który trwa od 22 marca 2019 r. od godziny 00:00:00 do 31 marca
2019 r. do godziny 23:59:59
(dalej: Okresy).

3.3.

Każdego dnia w okresie trwania Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jedno
zgłoszenie, tj. oddać jeden głos oraz zostawić jedną Opinię dla wybranego kosmetyku.

3.4.

Niezależnie od łącznej liczby przesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik może uzyskać
maksymalnie jedną Nagrodę II Stopnia w każdym Okresie Konkursu. Jeden Uczestnik
może uzyskać w Konkursie łącznie cztery Nagrody II Stopnia oraz Nagrodę Główną.

3.5.

Zwycięzców Nagród II Stopnia Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli
Organizatora oraz Henkel (dalej: Jury). Jury dokona wybory zwycięzców Nagród II Stopnia
w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia pierwszego etapu Konkursu. Za każdy
Okres Konkursu, Jury wyłoni 25 zwycięzców, tj. Uczestników, którzy przesłali najlepsze
Opinie, spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w danym Okresie Konkursu. Jury
dokona wyboru zwycięzców Nagród II Stopnia według własnego uznania, uwzględniając
kryteria określone w pkt A Regulaminu. Dokonując wybory najlepszej Opinii Jury ocenia
przede wszystkim jej unikatowość oraz przydatność w tym znaczeniu, że przedstawiony
opis działania i praktyczne informacje dotyczące użytkowania i właściwości kosmetyku,
jak również opis relacji po pierwszym skorzystaniu z kosmetyku mogłyby być przydatne
dla nowych, potencjalnych klientów przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

3.6.

Na podstawie wyników głosowania z pierwszego etapu Konkursu, Organizator wytypuje
do drugiego etapu Konkursu 8 (słownie: osiem) kosmetyków, które uzyskały w swojej
kategorii największą liczbę głosów. W drugim etapie Konkursu Uczestnicy mogą przesyłać
zgłoszenia (tj. oddawać głosy oraz wyrażać Opinie) wyłącznie na kosmetyki, które zostały
wytypowane przez Organizatora do drugiego etapu Konkursu.

3.7.

Zwycięzca Nagrody Głównej zostanie wybrany przez Jury do dnia 19 kwietnia 2019 r.
spośród wszystkich Uczestników, którzy przesłali w drugim etapie Konkursu swoje
zgłoszenie. Nagroda Główna zostanie przyznana z uwzględnieniem kryteriów opisanych w
pkt 3.5. Regulaminu.

3.8.

W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby
zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania w Konkursie nagród (np.
z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów
wskazanych w zdaniu poprzednim), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.9.

W terminie do 23 kwietnia Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej za
pośrednictwem wiadomości wysłanej przez przedstawiciela Organizatora do zwycięzcy na
adres e-mail, podany przez Uczestnika przy okazji zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie
z pkt 1.3.3. Regulaminu. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco śledzić
skrzynkę odbiorczą, w tym również folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od
Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki
odbiorczej. Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora.
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3.10. W nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia zwycięzców o
wygranej zgodnie z pkt 3.9. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na
otrzymaną od Organizatora wiadomość e-mail przesłać niezbędne dane adresowe do
wysyłki nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres doręczenia nagrody.
3.11. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r., pocztą lub firmą kurierską
na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości wysłanej do Organizatora, zgodnie z
pkt 3.10. Regulaminu.
3.12. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby
zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia
odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Uczestnik obowiązany jest informować
Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia
powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie
nagrody Uczestnikowi.
4.

REKLAMACJE

4.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 24 maja 2019 r.
(decyduje data doręczenia do Organizatora).

4.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z
dopiskiem „Reklamacja – Best of Beauty 2019” Reklamacja wysłana listownie powinna
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu
lub adres e-mail, a ponadto każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie
przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.3.

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie
rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w
terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi (Organizator może
ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie)

4.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

5.

PODATKI

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według
wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki.
Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie
w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Henkel Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa. Dane
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu pn. „Best of Beauty 2019”.

6.2.

W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz
rozpatrywaniem reklamacji administratorem danych osobowych jest Albedo Marketing
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623
Poznań.
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6.3.

Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania
zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Konkursu.

6.4.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych
przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.

7.

WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy
prawnej) przez: Organizatora, Henkel Polska sp. z o. o. oraz inne podmioty związane
bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww.
osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub
bliskiego stosunku towarzyskiego.

7.2.

Zgłoszenie w Konkursie (Opinia):

na

potrzeby

7.2.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
7.2.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich,
naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych
z prawem;
7.2.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki „Henkel” oraz
„Schwarzkopf”;
7.2.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych
i praw autorskich;
7.2.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.
7.3.

Czas dokonania zgłoszenia zostanie ustalony na podstawie daty i godziny zarejestrowanej
przez serwer Strony Konkursu. Wszelkie zgłoszenia dokonane po upływie okresu trwania
Konkursu nie będą brane pod uwagę.

7.4.

W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie
z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na
celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia
określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie.
Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa
spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagród.

7.5.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel Polska
sp. z o.o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1.4.1.
Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i Henkel Polska sp. z o.o. od
jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności
w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić
koszty poniesione przez Organizatora lub Henkel Polska sp. z o. o. w związku z takimi
roszczeniami osób trzecich.

7.6.

W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do
wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
7.6.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
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7.6.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
7.6.3. prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
7.7.

W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia
(Opinie), które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana
temu Uczestnikowi, którego Opinia została przesłana do Organizatora jako pierwsza. Nie
wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia
autorstwa swojej Odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

7.8.

Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

7.9.

Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych
z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają
własnością Organizatora.

7.10. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
7.11. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych.
7.12. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu
art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
7.13. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu.
7.14. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7.15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie
Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Konkursu.
7.16. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie złożone na adres Organizatora.
7.17. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
7.18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
7.19. Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP
5252624369, REGON 362077261 (zwana jako Henkel).

ZAŁĄCZNIK
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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1.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania
konkursu pn. „Best of Beauty 2019” („Konkurs”) jest Henkel Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

2.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych napisz e-mail na
adres: dpo.pl@henkel.com lub prześlij list na adres „Henkel Polska”, ul. Domaniewska 41, 02672 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

3.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy do
ww. Inspektora to: dpo.pl@henkel.com.

4.

Twoje dane osobowe jako Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia
Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych
odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora
Konkursu wobec jego uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.
Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww.
administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub
usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci
oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może
czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje
prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie
Twoich w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu
administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony
danych osobowych.

5.

Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z
wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem reklamacji
administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki
prawne, czyli Organizator Konkursu – Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Góralskiej 3, 60-623 Poznań. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo Marketing
sp. z o.o., napisz e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”. W Albedo
Marketing sp. z o.o. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz
skontaktować się pisząc na adres iod@albedomarketing.pl.

6.

Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako
podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia
Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs
(podwykonawcy), np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące
usługi księgowe oraz prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy
jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy
komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w
przeprowadzanie Konkursu ujawniane są tylko niezbędne dane.

7.

Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe Uczestników Konkursu wynosi tyle, ile okres
przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od
chwili powstania roszczeń + okres do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w przypadku
zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych
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osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i
ewentualnej obrony przed takim roszczeniem).
8.

Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili. Twoje prawa obejmują:
a)

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

b)

prawo do poprawiania danych

c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d)

prawo do żądania usunięcia danych

e)

prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:

9.



pod adresem e-mail dpo.pl@henkel.com lub listownie na: „Henkel Polska”, ul. Domaniewska
41, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, albo



pod adresem e-mail dane@albedomarketing.pl lub listownie na adres „Albedo Marketing”,
ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja
2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego
uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie
uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych korzystając z formularza elektronicznego dostępnego na stronie
https://uodo.gov.pl/pl/83/153 lub wysyłając list na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa

10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw.
Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas,
gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach
marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb
innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw
możesz zgłosić:
 pod adresem e-mail dpo.pl@henkel.com lub listownie na: „Henkel Polska”, ul. Domaniewska
41, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, albo


pod adresem e-mail dane@albedomarketing.pl lub listownie na adres „Albedo Marketing”,
ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.
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