Regulamin Konkursu „Dlaczego warto wybierać kosmetyki z Nutridome?”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu
pod nazwą: „Dlaczego warto wybierać kosmetyki z Nutridome?”, dalej zwany
„Regulaminem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook®,
prowadzonym pod adresem www.facebook.com/nutridomepolska
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
Regulaminu oraz regulaminu portalu społecznościowego Facebook®.
4. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które
uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków
określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody.
5. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych wskazanych w § 5 ust 5 Regulaminu przez Organizatora w celach
określonych w § 5 ust 6 Regulaminu. Podanie danych wymaganych w tym celu
Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru
Nagrody.
6. Organizatorem Konkursu jest Nutridome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy do
rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000700689, NIP: 5272825059, zwana
„Organizatorem”.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook®.
Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane
do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
Facebook®.

§2
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs jest organizowany w okresie od 17.07.2019 godz. 14:00 do 31.12.2019
godz.14:00 , przy czym wybór Zwycięzców Konkursu będzie odbywał się
cotygodniowo.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie następowało w każdy wtorek, po upływie
tygodniowego okresu trwania Konkursu (pierwsze ogłoszenie wyników nastąpi
23.07.2019, przy czym Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej w portalu społecznościowym
Facebook®.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez
podania przyczyn.

§3
Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział:
1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby
fizyczne powyżej 13-go roku życia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
opiekuna ustawowego/prawnego na uczestnictwo w Konkursie;
2) osoby wskazane w pkt 1 powyżej, które posiadają zweryfikowane konto w
serwisie Facebook®, dalej „Profil” oraz mają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w konkursie nie mogą brać udziału osoby wskazane w pkt 1 powyżej, które są
pracownikami i współpracownikami Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez
które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
dalej zwanych „Uczestnikiem”.
2. Każdy, o którym mowa w ust 1 powyżej, ma prawo brać udział w Konkursie tylko raz.
Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego
własnego Profilu w serwisie Facebook®. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w
tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące
naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych Nagród.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na pytanie „Co
wyróżnia Nutridome?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu na stronie
www.facebook.com/nutridomepolska,
pod
postem
https://www.facebook.com/609798659223935/posts/1024953017708495?
dco_ad_id=23843762968820508
§4
Zwycięzcy Konkursu i nagrody
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru
Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji
wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
2. Zwycięzcami Konkursu zostanie łącznie 24 osób, przy czym Zwycięzcy Konkursu
będą wybierani co tydzień (po upływie każdego tygodnia trwania Konkursu wybierany
będzie jeden Zwycięzca Konkursu), wśród Uczestników, którzy w ostatnim tygodniu tj.
od poniedziałku do niedzieli, przed ogłoszeniem wyników, zgodnie z uznaniem
Komisji zaproponowali najbardziej oryginalne, kreatywne i ciekawe odpowiedzi
określone w § 3 ust 4 Regulaminu.
3. Nagrodą w Konkursie jest zestaw kosmetyków: NUTRIDOME o wartości 50 PLN
pięćdziesiąt złotych 00/100), dalej Nagroda.
4. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości
danej Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
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pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
przed wydaniem Zwycięzcy Konkursu nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu
wygranej.
Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu zostaną o tym
powiadomieni elektronicznie, za pośrednictwem wiadomości prywatnych wysłanych w
portalu społecznościowym Facebook® z profilu @nutridomepolska (ogłoszenie
wyników Konkursu). Zwycięzcy Konkursu w odpowiedzi na przesłaną im wiadomość
zobowiązani są przesłać w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości informacje
niezbędne w celu wydania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez
Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu kontaktowego oraz adres, na który ma zostać wysłana Nagroda.
Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowych
adresów lub innych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne
uchybienia po stronie Zwycięzcy Konkursu powodujące niemożliwość otrzymania
Nagrody oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują
utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji
Organizatora.
Nagrody będą wysyłane przez Organizatora przesyłką kurierską lub listem w terminie
do 14 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy Konkursu danych wskazanych w
ust 6 powyżej, w szczególności adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda.

9. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem,
bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną
nagrodę rzeczową.
10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. W
przypadku rezygnacji przez któregoś ze Zwycięzców Konkursu z Nagrody,
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi
wskazanemu przez Komisję konkursową.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia 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, dalej „Rozporządzenie”, Organizator
informuje, iż administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail:
kontakt@nutridome.pl oraz w siedzibie spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00807 Warszawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie oraz odbioru Nagrody.
5. Organizator
będzie
zbierał
następujące
dane
osobowe
Uczestników:
1) nazwa użytkownika w portalu Facebook®,
2) imię i nazwisko,
3) adres zamieszkania,
4) numer telefonu kontaktowego,
5) adres na który ma zostać przesłana Nagroda.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i dokonania rozliczeń
publicznoprawnych oraz w celu komunikacji z Uczestnikami.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia
danych osobowych (zw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego w sprawach
ochrony danych osobowych.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu i etapu wydania
nagrody oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a
także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń
publicznoprawnych.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom
uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
§6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie i
przesłać listem poleconym na adres: Nutridome Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Staromiejska 8/12, 26-600 Radom z dopiskiem na kopercie
„Co wyróżnia Nutridome?” lub elektronicznie na adres: kontakt@nutridome.pl
podając w tytule wiadomości „Co wyróżnia Nutridome? – reklamacja”.
2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w
terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem
poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej
reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego
roszczenia.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty
doręczenia reklamacji.
5. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w § 6 ust 2 powyżej, nie będą
rozpatrywane.
§7
Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 165).
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu @nutridomepolska na portalu
społecznościowym Facebook® oraz w siedzibie Organizatora przez cały okres
trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu
społecznościowego Facebook®.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów
niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z
Organizatorem w formie pisemnej wysyłając list polecony na adres: Nutridome Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Staromiejska 8/12, 26-600 Radom lub
elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: kontakt@nutridome.pl.
6. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do
przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na profilu
@nutridomepolska na portalu społecznościowym Facebook®, z wyprzedzeniem. W
przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników
będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
7. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy
prawa polskiego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w serwisie Facebook®.

