
                                                                  Regulamin 
 
                                                                         Art.1 
 
1. Konkurs "Jesień z Nivea" organizowany jest przez NIVEA Polska Sp.z o.o. Grupa Beiersdorf, ul. 
Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań 
2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treść niniejszego 
regulaminu. 
                                                                          Art. 2 
 
1. Konkurs " Jesień z Nivea" przeprowadzony zostanie w drogeriach Laboo na terenie całej Polski  w 
okresie 12.09.2016 – 30.09.2016r. 
2. Konkurs " Jesień z Nivea" nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540). 
3.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z 
Facebookiem. 
                                                                           Art. 3 
 
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyjątkiem pracowników i 
współpracowników Organizatora oraz osób, którym powierzono jakiekolwiek prace w związku z 
organizowaniem konkursu oraz ich współmałżonków, dzieci i osób pozostających z nimi we 
wspólnym gospodarstwie domowy. 
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, 
a ponadto przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie. 
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny. 
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika, tj. 
imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu . 
6. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. 
7. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w 
celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
tym celu przez Organizatora. 
8. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska 
zwycięzców Konkursu. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. 
9. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć 
warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu 
do jego danych oraz ich poprawiania. 
 
                                                                         Art. 4 
 
                                                             Zasady konkursu 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie od 12.09.2016 r. godz. 00:00:01 
do 30 września 2016r. godz. 23:59:59  zgłoszenia zgodnego z wymaganiami poprzez wypełnienie 
formularza konkursowego znajdującego się na stronie  www.drogerielaboo.pl/konkursy wpisując 
wymagane w formularzu dane oraz odpowiedź na pytanie konkursowe dołączając skan/zdjęcie 
paragonu poświadczające dokonanie zakupu produktów biorących udział w akcji  
 



 
 
Zadanie konkursowe: 
 

 Kup NIVEA Krem 50ml oraz dowolny dezodorant marki NIVEA w Drogeriach Laboo. Zeskanuj 
lub zrób zdjęcie paragonu i prześlij za pośrednictwem formularza konkursowego na stronie 
www.drogerielaboo.pl/konkurs 

 

 Odpowiedz na pytanie:  "Jesień to pora..." 
 

Czas nadsyłania odpowiedzi wraz ze skanem paragonu 12.09.2016 r. godz. 00:00:01 do 30 września 
2016 r. godz. 23:59:59  
Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja konkursowa wyłoni 3 osoby, które nadeślą najciekawsze 
odpowiedzi . 
 
 Do zdobycia: 
3 x rower 
 
2. Każdy z uczestników może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Uczestnik musi być autorem odpowiedzi i 
podsiadać do niego pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.  
3. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw 
autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, Zgłoszenie nie będzie brało udziału w 
Konkursie i Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczania takich Zgłoszeń z Konkursu. 
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść 
Zgłoszenia narusza ich prawa autorskie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik. 
 
5. Do dnia 10.10.2016 r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przeprowadzi weryfikację 
prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Do tego dnia spośród nadesłanych propozycji  Komisja 
Konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu, tj. 3 osoby. Przy wyborze laureatów, Komisja Konkursowa 
kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę nw. cechy Zadania Konkursowego: 
 
a. adekwatność do pytania konkursowego; 
b. oryginalność; 
 
6. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora. 
7. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana 10.10.2016 stronie internetowej 
www.drogerielaboo.pl/konkursy  
8. Nagrody: 
3 x rower 
9. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru powiadomieni zostaną przez Organizatora. 
Z Laureatami Konkursu Organizator będzie kontaktował się drogą telefoniczną/e-mailową, zgodnie z 
danymi wskazanymi przy rejestracji. 
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi. 
11. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości w formie 
pieniężnej. 
12. Nagrody nieodebrane pozostają własnością Organizatora. 
 
                                                                       Art. 5 
 
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do 
wglądu od 10.10.2016 r. na stronie internetowej www.drogerielaboo.pl/konkursy 

http://www.drogerielaboo.pl/


2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje 
Organizatora będą wiążące i ostateczne. 
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
 
                                                                         Art. 6 
 
1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem 
poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie nie 
później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców. 
2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od 
wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród. 
3. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji oraz 
przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji. 
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora Uczestnikowi 
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia Konkursowego 
przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę 
innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające 
zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy. 
  
                                                                          Art. 7 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) oraz w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926) jest Organizator, który 
będzie przetwarzał dane do celu prowadzenia konkursu, oraz w przypadku wyrażenia zgody przez 
uczestników, także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem 
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora. 
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer 
telefonu. 
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w 
Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody. 
4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania 
informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do 
Organizatora na adres podany w regulaminie, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. Odpowiedź 
na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma. 
5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda 
osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. 
6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora podany w 
regulaminie, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. 
 
                                                                                Art. 8 
 
PRAWA AUTORSKIE 
 



1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania 
Konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują 
mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego. 
2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa 
majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 
a. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub 
cyfrową, 
b. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci 
komputerowych, 
c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, 
d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w 
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów 
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy 
reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w 
charakterze znaku towarowego. 
3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań 
Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o 
pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych oraz sprawowania 
nadzoru nad sposobem korzystania z Zadań Konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje 
prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych. 
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub 
pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora 
Zadań Konkursowych, do której prawa nabył na mocy niniejszego regulaminu. 
 
  
 
 


