REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ
„WYGRAJ KOSMETYKI O WARTOŚCI 1000 ZŁ”

§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wygraj
kosmetyki o wartości 1000 zł” zwany dalej „Konkurs”.
2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej marki M∙A∙C Cosmetics
pod adresem https://www.maccosmetics.pl/ dalej zwanej „Stroną Internetową” i salonów
firmowych marki M∙A∙C Cosmetics dalej zwanych „Salonami Firmowymi”.
3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej
„Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ) i nie podlega regułom zawartym w ww.
ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Organizatorem Konkursu jest Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02676, przy ul. Postępu 21B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019698, zwana dalej „Organizatorem”.
6. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 27.08.2019 roku od godz.: 12:00:00
i trwa do dnia 08.09.2019 roku do godz. 23:59:59 dalej zwany „Okresem Promocyjnym”.
7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie
z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu Konkursu.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
10. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
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11. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu, w tym wyłonienia
zwycięzców, sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dalej zwana
„Komisją”.
12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu w szczególności zasad, przebiegu Konkursu,
wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§ 2.
[UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa

poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 80).
4. Uczestnik Konkursu nie może brać w nim udziału w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia

niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów

biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji
spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 3.
[ZASADY KONKURSU]

1. Konkurs polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym
mowa w ust. 2 pkt b poniżej, zwana dalej „Pracą Konkursową”.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Promocyjnym:
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a) Zrobić zakupy w sklepie online https://www.maccosmetics.pl/ lub w salonie firmowym
M∙A∙C za min. 349 zł.
b) Odpowiedzieć na pytanie: Co najbardziej w sobie kochasz?
c) Wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy info@maccosmetics.pl, wpisując w tytule
„Konkurs MAC – wygraj kosmetyki o wartości 1000 zł”.
d) W treści e-maila należy zamieścić odpowiedź na pytanie i załącznik w postaci numeru
zamówienia (w przypadku zakupów sklepie online) lub zdjęcia paragonu (w przypadku
zakupów w salonie firmowym).
Nagrody w Konkursie otrzyma 10 osób, których odpowiedzi zostaną wybrane jako najlepsze
i najbardziej kreatywne.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielnie odpowiedzi na pytanie w Okresie
Promocyjnym. Odpowiedź nie może być dłuższa niż 5 000 znaków (ze spacjami), musi być
autorstwa własnego, zawierać unikalny tekst, tekst nie może zawierać m.in. wulgaryzmów
i wyrazów obraźliwych, zgodnie z postanowieniami ust. 7 poniżej.
4. Przystępując do Konkursu, tj. wysyłając zgłoszenie e-mailowo, Uczestnik akceptuje
Regulamin Konkursu i wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia na stronie internetowej
marki M∙A∙C Cosmetics pod adresem https://www.maccosmetics.pl/konkurs, w razie
przyznania Uczestnikowi nagrody.
5. Uczestnik konkursu może zgłosić się nieograniczoną liczbę razy, ale może wygrać tylko
jedną nagrodę w Konkursie. Jeden paragon uprawnia do jednego zgłoszenia do udziału
w Konkursie.
6. Aby

wziąć

udział

w

Konkursie,

należy

zrobić

zakupy

w

sklepie

online

https://www.maccosmetics.pl/ lub w salonie firmowym M∙A∙C za min. 349 zł.
W przypadku jeżeli kwota na zamówieniu ze sklepu internetowego lub z paragonu
fiskalnego będzie wielokrotnością kwoty 349 zł Uczestnik nadal może zgłosić tylko raz
dane zamówienie lub paragon.
7. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac
Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje,
w tym w szczególności:
a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
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przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub
bezwyznaniowość;
c) godzących w dobra osobiste Organizatora, Koordynatora, markę M∙A∙C Cosmetics,
Estée Lauder Companies lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
d) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub
prawa pokrewne;
e) naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
f) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
g) spreparowanych

w

sposób

mogący

stanowić

zagrożenie

dla

prawidłowego

funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora lub Koordynatora;
h) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez markę Estée Lauder,
i) zawierających antyreklamę marki M∙A∙C Cosmetics lub Koordynatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia konkursowego niespełniającego
lub naruszającego postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności § 3 ust. 7.
9. Konkurs

łączy

się

z

innymi

ofertami

dostępnymi

w sklepie

online

https://www.maccosmetics.pl/ i salonie firmowym M∙A∙C Cosmetics.
10. Do udziału w Konkursie uprawniają paragony z datą nie wcześniejszą niż 27.08.2019 r.,
godz. 12:00:00 i zamówienia dokonane w sklepie internetowym nie wcześniej niż w dniu
27.08.2019 r. godz. 12:00:00.

§ 4.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu zakończenia

Konkursu, tj. do 20 września 2019 r.
2. W Konkursie, decyzją Komisji Konkursowej złożonej z członków zespołu Organizatora

i powołanej przez Organizatora, zostanie wyłonionych 10 Zwycięzców. Przy wyborze
Zwycięzców Komisja będzie kierować się zgodnością zgłoszeń z wymaganiami
przedstawionymi w Regulaminie oraz ich subiektywną oceną, włączając w to m.in. jakość,
kreatywność i oryginalność Pracy Konkursowej.
3. Organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na

adres e-mail, którego użyto do przesłania zgłoszenia, a następnie

opublikuje Imiona

Zwycięzców oraz ich odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu na
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stronie

internetowej

M∙A∙C

marki

Cosmetics

pod

adresem

https://www.maccosmetics.pl/konkurs. Przed publikacją nagrodzonych prac Zwycięzcy
zostaną poproszeni o kontakt i przesłanie za pomocą e-maila skanu lub zdjęcia
wypełnionego Formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Formularz należy przesłać emailem na adres info@maccosmetics.pl w terminie do 5 dni

kalendarzowych od momentu wysłania e-maila z informacją o zwycięstwie. Przesłanie
formularza o którym mowa w § 4 pkt. 3 jest warunkiem koniecznym, aby wytypowany
Zwycięzca otrzymał nagrodę w konkursie opisaną w § 5 pkt. 1.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych

lub adresowych przez Uczestników Konkursu. W przypadku braku możliwości
skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu Organizator niezwłocznie (najpóźniej
w ciągu 24 godzin) podejmie ponowną, jedną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ustalenia
potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu nagroda przepada,
a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.
6. Wydanie nagród nastąpi na koszt Organizatora w terminie do 14 dni od daty przesłania

przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej zawierającej informacje opisane § 4 ust. 3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody na skutek
podania

przez

Zwycięzcę

błędnych,

nieaktualnych

lub

niekompletnych

danych

teleadresowych.

§ 5.
[NAGRODY]
1. Nagrodą dla każdego Zwycięzcy finalnego jest wybrany przez Zwycięzcę zestaw kosmetyków
o wartości 1000 zł spośród kosmetyków dostępnych w ofercie sklepu internetowego
https://www.maccosmetics.pl/ lub salonu firmowego M∙A∙C. Czas na wskazanie przez
Zwycięzców wybranego zestawu kosmetyków to 10 dni roboczych od dnia e-mailowego
kontaktu ze Zwycięzcami. Wskazanie wybranego zestawu powinno odbyć się drogą e-mailową.
2. Wartość zestawu nie może przekraczać 1000 zł.
3. Wybór produktów poniżej wartości 1000 zł nie uprawnia Zwycięzcy do zwrotu różnicy
pieniężnej.
4. Wygrana nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
5. Zwrot produktów zakupionych na poczet wzięcia udziału w konkursie lub wybranych jako
nagroda powoduje obniżenie wartości wygranej proporcjonalnie do dokonanego zwrotu
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z wyjątkiem sytuacji, jeśli zakupione lub wygrane produkty uległy uszkodzeniu podczas
dostawy.
6. Organizator przyzna każdemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości
niezbędnej do uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (11,11%
wartości nagrody rzeczowej). Nagroda ta nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz Organizator
pobiera ją

jako płatnik na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród, na co

zwycięzca wyraża zgodę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późniejszymi
zmianami).
7. Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie wiadomości prywatnej
z wypełnionym Formularzem, zawierającym niezbędne informacje i podpisy.
8. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
9. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub całości nagród przewidzianych
w Regulaminie w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń.

§ 6.
[Własność intelektualna]
1. W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału
w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Koordynatorowi niewyłącznej licencji
na korzystanie z Pracy Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia
Zwycięzców. W odniesieniu do nagrodzonych Prac Konkursowych licencja obejmuje
również rozpowszechnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej na Stronie WWW Konkursu,
stronie M∙A∙C Cosmetics https://www.maccosmetics.pl/, stronach (profilach) M∙A∙C
Cosmetics w serwisach społecznościowych (w tym Facebook) oraz marki M∙A∙C Cosmetics
przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Licencja i zezwolenie, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obejmuje zwielokrotnianie
techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, by każdy miał
dostęp

do

Pracy

Konkursowej

w

miejscu

i

czasie

przez

siebie

wybranym

(rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet). Licencja udzielana jest bez
ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania sublicencji. Z tytułu udzielenia licencji,
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o której mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne, niż ewentualna
nagroda w Konkursie.
§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.), a także
zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 20019 poz. 1203z późn. zm.).

2.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia
Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia zwycięzców Konkursu, oraz na potrzeby
postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników
z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto
przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby
podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych
w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami
prawa.

3. Administratorem danych będzie Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

02-676, przy ul. Postępu 21B. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników
przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia
laureatów Konkursu

danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby

postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora Konkursu jakim jest realizacja Konkursu służącej
promowaniu marki należącej do Organizatora oraz obowiązek rozpatrzenia reklamacji i
ochrona przed roszczeniami Uczestników. W odniesieniu do danych osobowych
Zwycięzców Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania
tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda wyrażona przez
Uczestnika, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich
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zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na
potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych
przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora,
wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników

przetwarzanych przez Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, przy
ul. Postępu 21B. lub mailem na adres: info@maccosmetics.pl.
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii

danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu
bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec
przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie

kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub
firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji
wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać
do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać
te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli
przestrzegania i egzekwowania prawa.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia

udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w
przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie
danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w
przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku
Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
8. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników

odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności,
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez
Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
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9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza

obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do

realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym
laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego
Administratora

do

czasu

przedawnienia

roszczeń

cywilnoprawnych

związanych

z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z
nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach
związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych,
dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych w tych
celach tak długo, jak wymagają tego od Administratora danych przepisy prawa.
§ 7.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2.

Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego
zgłoszenie udziału w Konkursie, będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

§8
[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod

rygorem nieważności na adres Organizatora: Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 02-676, przy ul. Postępu 21B, z dopiskiem „Reklamacje – Konkurs: „Wygraj
kosmetyki o wartości 1000 zł” do 20.09.2019 wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy.
Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego.
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3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 10 dni roboczych od

daty otrzymania reklamacji.
4. Reklamacje spóźnione lub niezawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
5. Wskazane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi

postępowania reklamacyjnego.

§ 9.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.

Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i Koordynatora oraz na stronie
www marki M∙A∙C Cosmetics https://www.maccosmetics.pl/konkurs.

2.

Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

3.

Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem wyłącznie na potrzeby Konkursu.

4.

W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem świąt.

5.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.

Sporządzono w Warszawie w dniu: 22.08.2019 roku
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Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu:

FORMULARZ UCZESTNIKA KONKURSU „Wygraj kosmetyki o wartości 1000 zł”
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby odbioru
nagrody w konkursie pod nazwą „Wygraj kosmetyki o wartości 1000 zł” przez administratora
danych osobowych : Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, przy ul.
Postępu 21B, e-mail: info@esteelader.pl. Rozumiem, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wydania nagrody w Konkursie, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
otrzymanie nagrody w konkursie.
Rozumiem, że:
- podane przez mnie dane mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim, świadczącym usługi w
zakresie technologii IT oraz poczcie polskiej lub firmie kurierskiej. Odbiorcami danych mogą być
także instytucje upoważnione z mocy prawa;
- udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów obowiązujących
przepisów prawa.

…………………………………………………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS

11

Oświadczenia Uczestnika Konkursu „Wygraj kosmetyki o wartości 1000 zł”
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych.
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
*Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu i akceptuję jego treść.
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
*Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie treści mojego zgłoszenia na Stronie WWW Konkursu,
stronie marki M∙A∙C Cosmetics, stronach (profilach) M∙A∙C Cosmetics w serwisach
społecznościowych (w tym Facebook) oraz marki M∙A∙C Cosmetics przez okres lat 5 od daty
rozstrzygnięcia Konkursu wraz z danymi Zwycięzcy, tj. imieniem i nazwiskiem.
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS
Wypełnioną i podpisaną powyższą zgodę w formie skanu lub zdjęcia wysłać należy przesłać
emailem na adres info@maccosmetics.pl w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wiadomości o zwycięstwie w Konkursie.
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