Perfect.ME - perfekcyjne włosy
Regulamin konkursu Perfect.ME „Oznacz kogo wzięłabyś na
weekend do Londynu i napisz na co wydalibyście 5 000 zł”
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony fanowskiej marki Perefect.ME na Facebooku.
2. Nazwa konkursu: Perfect.ME „Oznacz kogo wzięłabyś na weekend do Londynu i napisz na co
wydalibyście 5 000 zł” zwany dalej „Konkursem”.
3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na
stronie fanowskiej: www.facebook.com/PerfectME.perfekcyjnewlosy
2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz
przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w
ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.
5. Organizatorem konkursu jest firma Beliso Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kosmatki 16, 03-982
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000038797 , NIP: 952-18-73-020; kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych.
6. Fundatorem nagród jest Beliso Sp. z o.o.
Zadanie konkursowe
1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „PerfectME – perfekcyjne włosy” na portalu
społecznościowym Facebook.
2. Zadaniem dla Fanów jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Na co wydałabyś 5000 zł w Londynie”
i oznaczenie osoby, z którą chcieliby spędzić weekend w Londunie.
3. Odpowiedź na pytanie udzielana jest w komentarzu pod postem konkursowym, w dowolnej formie
(opis tekstowy, zdjęcie), oznaczana hashtagiem #wezmęCię oraz zaznaczeniem imienia i nazwiska
osoby, którą zabierzesz ze sobą.

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać jedną odpowiedź.
5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi.
Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 22.09.2016 do 26.09.2016 (do godziny 12:00)
2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu: 27.09.2016 na profilu:
www.facebook.com/PerfectME.perfekcyjnewlosy
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski, które są fanami
profilu Perfect.Me – perfekcyjne włosy na Facebook’u i odpowiedzą na pytanie konkursowe do
wskazanego powyżej czasu zakończenia konkursu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz
Fundatorem Konkursu.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.
4. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i tym samym
wyraża zgodę na przetwarzanie (wykorzystywanie) wizerunku zamieszczonego na jego profilu na
portalu www.facebook.com.
5. Uczestnik nie może po dokonaniu Zgłoszenia wprowadzać zmian do odpowiedzi.
Komisja konkursowa
1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami
jak: pomysłowość, a także konstrukcja stylistyczna wypowiedzi.
2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.
Nagrody
1. Nagrody konkursowe stanowi 5 podwójnych zestawów kosmetyków Perfect.ME: szampon 250ml +
maska 200ml + 1 saszetka z maseczką Perfect.ME oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości Nagrody, która pobrana będzie na poczet opłacenia obowiązkowego podatku od nagród.
2. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych, o których mowa
w dziale „Postanowienia końcowe” pkt. 4, niezbędnych do uregulowania przez Organizatora
należności podatkowych z tytułu wydania Nagrody.
3. Podatek od nagród zostanie odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego przez
Organizatora Konkursu.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie
1. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw
lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach
niematerialnych lub materialnych.
2. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać
jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi
obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub
wulgarnych.
3. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego
przekazu, a w szczególności w Internecie.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez zamieszczenie komentarza w poście z
oznaczonymi zwycięzcami.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym
prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych.
Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu
www.facebook.com/PerfectME.perfekcyjnewlosy. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania
zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci komentarza pod wpisem konkursowym lub
w oddzielnym wpisie na stronie fanowskiej PerfecME – perfekcyjne włosy. Nagrody zostaną wysłane
przesyłką kurierską na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie po otrzymaniu danych
kontaktowych nagrodzonych osób. Organizator dopuszcza możliwość odebrania Nagród przez
Uczestnika Konkursu w wyznaczonym punkcie, znajdującym się możliwie najbliżej miejsca
zamieszkania Nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
4. Przed wysłaniem Nagrody, nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania – w
terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej – podpisanego oświadczenia
stanowiącego Załącznik do Regulaminu Konkursu, zawierającego m.in. dane osobowe niezbędne do
uregulowania przez Organizatora należności wynikających z rozliczenia konkursu. Oświadczenie
należy przesłać za pośrednictwem skrzynki e-mailowej na adres: info@jfmalcolm.com
5. W przypadku nieotrzymania oświadczenia, o którym mowa powyżej lub otrzymania oświadczenia
niepełnego we wskazanym czasie, Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody. Ponadto Uczestnik
Konkursu traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana w terminie awizacji.
Nagrody nie wydane pozostają własnością Organizatora.
6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji Konkursów, w tym wyłonienia ich
zwycięzców oraz archiwizacji, jak również na potrzeby prowadzonych działań marketingowych (w tym
newsletter i reklamy).
2. Administratorem danych osobowych jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kosmatki 16.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich aktualizacji. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odebrania nagrody.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
5. Uczestnik Konkursu może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
oraz na otrzymywanie informacji o nowych akcjach promocyjnych, konkursach i promocjach
organizowanych przez Beliso Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mailowej na
adres: info@jfmalcolm.com

Załącznik do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie Uczestnika Konkursu (Laureata)
…………………………………………………………………………………………………
Facebook ID/Nazwa profilu Facebook Uczestnika Konkursu
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu …………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania Uczestnika Konkursu z kodem pocztowym
PESEL: …………………………………………
Numer kontaktowy (telefon) ……………………………………………………
e-mail kontaktowy ……………………………………………………
1. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Konkursu ani innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie,
pracownikiem firmy Beliso Sp. z o.o. ani członkiem najbliższej rodziny tych osób.
3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku na stronach Organizatora oraz na jego profilu na portalu
Facebook.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o konkursach, nowych produktach, informacji
marketingowych i handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
5. Jestem świadomy/a, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz prawo do
żądania ich zmiany lub usunięcia.
………………………………………………………………
Data, miejscowość, czytelny podpis

