REGULAMIN KONKURSU MARKI ROWENTA
NA STRONIE WWW.HAIRFRIEND.ROWENTA.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem niniejszego konkursu marki Rowenta („Konkurs”) oraz fundatorem nagród jest spółka
Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
KRS 0000103545 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2.

Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu, wykonuje firma VanLeif Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (01-624 Warszawa), Plac Joachima Lelewela 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589923, REGON 363175712, NIP 5252638785, kapitał
zakładowy w wysokości 10.000 zł wpłacony w całości, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora (zwana
dalej „Agencją”).

1.3.

Konkurs będzie prowadzony wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.hairfriend.rowenta.pl
w okresie od 24 listopada 2016 roku do 21 grudnia 2016 roku.

1.4.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła następujące
warunki: („Uczestnik”):
a) Zgłosiła się do Konkursu za pośrednictwem strony www.hairfriend.rowenta.pl i w terminie trwania
Konkursu, wypełniła w sposób kompletny i prawidłowy formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie internetowej www.hairfriend.rowenta.pl (dalej: „Formularz”) i wysłała za pośrednictwem tej
strony wypełniony Formularz, zawierający prawdziwe i aktualne dane Uczestnika. W Formularzu
należy (i) podać dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail).
b) W okresie trwania Konkursu opublikowała na Facebooku lub Instagramie zdjęcie przedstawiające jak
przyjaźni się z włosami z oznaczeniem #hairfriend, #konkursRowenta („Zdjęcie” lub „Post”),
c) Opublikowała w/w Zdjęcie lub Post nadając mu status publiczny,
d) Wkleiła link do opublikowanego Zdjęcia w Formularzu zgłoszeniowym,
e) Zaakceptowała Regulamin niniejszego Konkursu,

– z zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej.
2.2.

Do Konkursu nie mogą przystąpić:
a) pracownicy Organizatora i Agencji oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu
i realizacji Konkursu,
b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne
współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów podmiotów
wskazanych pod lit. a),
c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu,
d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się małżonków,
dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo.

2.3.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, wysyłając poprawnie wypełniony jeden
Formularz Zgłoszeniowy i spełniając warunki udziału w Konkursie wskazane w Regulaminie.
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2.4.

W ramach Konkursu przewidziane są nagrody, tj. 20 szt. suszarek marki Rowenta z serii Respectissim o
referencji CV7671 (dalej: „Nagrody”). Wartość jednej nagrody wynosi 259,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt
dziewięć złotych).

2.5.

Nagrody będą przyznawane na podstawie wyboru Jury. W skład Jury wchodzą członkowie wybrani spośród
zespołu Organizatora oraz Agencji. Na każdego członka Jury przypada jeden głos, przy czym decyzje Jury
zapadają zwykłą większością głosów. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którym Jury przyznała
najwyższą liczbę punktów. Jury będzie wybierać jednego zwycięzcę każdego dnia, począwszy od 24
listopada, a skończywszy w dniu 21 grudnia, od poniedziałku do piątku, do godziny 17:00 (dalej „Finał”).
Podczas każdego z Finałów, Jury będzie wybierało zwycięskie Zdjęcie spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu
poprzedzającym dany Finał. Każdemu zwycięzcy wybranemu przez Jury przysługuje jedna Nagroda.

2.6.

Jury wybierze zwycięzców na podstawie następujących kryteriów: pomysłowość, kreatywność, walory
artystyczne, oryginalność Zdjęcia, zgodność z tematem Konkursu (jak przyjaźnisz się z włosami) , spośród
zgłoszonych przez Uczestników Zdjęć w okresie trwania Konkursu. Z czynności Jury każdorazowo zostanie
sporządzony pisemny protokół, z wyszczególnieniem zwycięzców oraz przyznanych im nagród, który
zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury.

2.7.

Jeśli Uczestnik wybrany przez Jury jako zwycięzca jednego z 20 (dwudziestu) Finałów Konkursu spełnia
wszystkie warunki uprawniające do otrzymania Nagrody wskazanej w niniejszym Regulaminie, Agencja,
działając w imieniu i na rzecz Organizatora, skontaktuje się z Uczestnikiem drogą elektroniczną na podany
w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail w celu potwierdzenia adresu korespondencyjnego, na który
ma zostać dostarczona Nagroda. Agencja w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania przez
Uczestnika adresu korespondencyjnego, prześle Nagrodę na wskazany przez Uczestnika adres
korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.8.

Koszt przesłania przesyłki z Nagrodą pokrywa Organizator.

2.9.

Organizator Konkursu zastrzega, że Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub
pieniężne.

2.10. Fundatorem wszystkich Nagród przewidzianych w niniejszej Konkursie jest Groupe SEB Polska sp. z o.o., a
Agencja w zakresie przekazywania Uczestnikom Nagród, działa wyłącznie jako pośrednik, tj.: w imieniu i
na rzecz Groupe SEB Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Groupe SEB Polska Sp. z o.o. a
Agencją.

3. PODATKI
3.1.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. , Dz.U. z 2012 r. poz. 361 późn. zm.) łączna wartość przekazanych zwycięzcom
Nagród, o których mowa w Regulaminie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako Płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu
wygranej. W tym celu do wartości Nagród, o których mowa w Regulaminie zostanie dodana nagroda
pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z
tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że
kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego zwycięzcę. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany
przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być przesyłane na adres: VanLeif Sp. z o.o. z siedzibą w
01-624 Warszawa, Plac Joachima Lelewela 10, z dopiskiem „Hairfriend” lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@hairfriend.rowenta.pl.

4.2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu przez cały okres trwania Konkursu oraz
przez 50 dni kalendarzowych po zakończeniu Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji
decyduje data nadania reklamacji, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową - data wysłania
reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
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4.3.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w
zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja.

4.5.

Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie przez Agencję, działającą w imieniu i na rzecz
Organizatora.

4.6.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Uczestnik Konkursu, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail,
adres zamieszkania, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym w
zakresie postępowania reklamacyjnego, a także w celu wysyłki Nagrody. Dane osobowe będą
wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie przez Uczestnika Danych osobowych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5.2.

Uczestnik Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu może udzielić zgody na
przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych promujących produkty oferowane przez
Organizatora (podstawa prawna – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych
osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne, a brak
zgody w tym zakresie nie uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie.

5.3.

Uczestnik Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu może udzielić zgody na
przetwarzanie danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu email w celach marketingowych przez
Organizatora, tj. Groupe SEB Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie oraz podmioty działające na zlecenie
Groupe SEB Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z
dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu do jego Danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich
przetwarzania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w w/w celu jest dobrowolne, a brak
zgody w tym zakresie nie uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie.

5.4.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania
Agencji, dokonującej czynności organizacji i przeprowadzania Konkursu w imieniu i na rzecz Organizatora.

5.5.

Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w pkt 5.1. zdanie pierwsze,
jest niezbędne w celu realizacji obowiązków Organizatora i Agencji wynikających z przeprowadzenia
Konkursu.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Zdjęcia, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z
Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi
przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W
zakresie, w jakim Post oraz Zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Uczestnik z chwilą
zgłoszenia Zdjęcia i Postu w Konkursie:
6.1.1.

Udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na terytorium Polski i całego
świata na korzystanie z Postu i Zdjęć/Zdjęcia Uczestnika w ramach udziału w Konkursie oraz wyraża
zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku wskazanego na Zdjęciu/Zdjęciach, na czas
nieoznaczony, z prawem udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
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a)

kopiowania i powielania dowolną techniką,

b)

wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Postu i Zdjęcia w następujących technikach:
drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego;

c)

rozpowszechniania i emitowania w szczególności w sieciach intranetowych i za pomocą
każdego systemu umożliwiającego taką eksploatację,

d)

użyczania i najmu Postu lub Zdjęcia,

e)

rozpowszechniania w formie materiałów informacyjnych osób, do których kierowane są takie
materiały,

f)

publicznego odtwarzania, wystawiania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania Postu lub Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym Internetu,

g)

użyczania i najmu nośników, na których zarejestrowano Post lub Zdjęcie,

h)

dokonywania obróbki Postu i Zdjęcia metodą cyfrową i analogową,

i)

sporządzania opracowań Postu i Zdjęcia;

j)

prezentacja i wprowadzanie Postu i Zdjęcia do pamięci komputera i serwerów sieci
komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w
celach reklamowych użytkownikom takich sieci,

k)

publikacje Postu i Zdjęcia, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich
pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych,

l)

wyświetlanie Postu i Zdjęcia,

m)

korzystania z Postu i Zdjęć w pełnym zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez
Organizatora działalności gospodarczej;

n) wykonywanie zależnych praw autorskich oraz udzielanie zgody na wykonywanie przez podmioty
trzecie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i
rozpowszechnianie wszelkich modyfikacji, opracowań (przeróbek) Postu i Zdjęcia lub ich
fragmentów, zlecanie dokonywania modyfikacji lub/i przeróbek Postu i Zdjęcia innym
podmiotom oraz wykorzystywanie i rozpowszechnianie tak zmodyfikowanych, przerobionych
utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
6.1.2.

Wyraża zgody i upoważnia Organizatora oraz jej następców prawnych do:
a)

wykorzystywania Postu i Zdjęcia lub jej dowolnych części w innych utworach lub materiałach
lub w sąsiedztwie z innymi dziełami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i
nazwami, swobodnego używania lub korzystania z Postu i Zdjęcia oraz jej pojedynczych
elementów na terenie kraju oraz za granicą,

b) rozporządzania i korzystania z opracowań Postu i Zdjęcia,
c)

nieoznaczania Postu i Zdjęcia informacjami identyfikującymi jego twórcę.

6.1.3.

W powyższym zakresie, Uczestnik nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Postu i
Zdjęcia, w tym nadzoru autorskiego oraz upoważni Organizatora do wykonywania autorskich praw
osobistych do Postu i Zdjęcia. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Postu i
Zdjęcia bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy.

6.1.4.

Przenosi na Organizatora prawa do decydowania o publikacji Postu i Zdjęcia.

6.2. Korzystanie z Postu i Zdjęcia na wskazanych powyżej polach eksploatacji może następować w całości, w
części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
6.3. Licencja, o której mowa w pkt 6.1.1. powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych
do Postu i Zdjęcia jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Postu i
Zdjęcia, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian według
uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych,
prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.
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6.4. Licencja, o której mowa w pkt 6.1.1. powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji),
w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne
podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

7.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy
z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz.
1030). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
7.2. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. W celu
rezygnacji z usług należy przesłać wiadomość na adres: kontakt@hairfriend.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu
wiadomości, Organizator usuwają dane Uczestnika z systemu informatycznego.
7.3. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować
sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a)

komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;

b)

połączenie z siecią Internet,

c)

poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

7.4. Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze
standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie
systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w
sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę,
w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej
usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie
planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo
powiadomić o nich Uczestników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie
internetowej.
7.5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4
Regulaminu.
7.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin.

8.2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hairfriend.rowenta.pl oraz w siedzibie
Organizatora i Agencji.

8.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Warszawa, dnia 17.11.2016 r
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