Regulamin Konkursu „Emolium - Bliskie Wrażliwej Skórze”
§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia
oraz udziału w konkursie „Emolium - Bliskie Wrażliwej Skórze” (zwanym dalej: „Konkursem”)
organizowanym przez Endorse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 45/87 Warszawa, wpisaną do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000928069, NIP: 5252881770 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku - Kodeks cywilny.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych
4. Konkurs przeprowadzany jest na profilu Instagram Emolium (adres internetowy:
https://www.instagram.com/emolium_pl/ (zwanym dalej: „Marką”), prowadzonym w serwisie
społecznościowym Instagram (adres internetowy: http://www.instagram.com; zwanym dalej
„Serwisem Instagram”).
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się z postanowieniami
Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień.
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§ 2.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. ukończyła 18 lat (Organizator może zweryfikować wiek Uczestnika na podstawie
okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
b. posiada publiczne konto w Serwisie Instagram (fakt posiadania takiego konta może być
weryfikowany przez Organizatora poprzez zalogowanie się Uczestnika na konto w
obecności przedstawiciela Organizatora). Konto musi pozostawać publiczne co najmniej
do czasu ogłoszenia wyników Konkursu;
c. zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowała wszystkie jego
postanowienia.
3. Udział w Konkursie w imieniu osoby trzeciej jest niedopuszczalny.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz inne osoby, które brały udział
w organizowaniu Konkursu.
5. W ramach Konkursu zabronione jest tworzenie treści:
a. o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo;
b. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
c. zawierających treści pornograficzne;
d. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;
e. propagujących przemoc;
f. obrażających uczucia religijne;
g. naruszające dobra osobiste osób trzecich (w szczególności prawo do wizerunku) oraz
przysługujące im prawa własności intelektualnej.
6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmówić przyznania mu
nagrody wskazanej w § 4 Regulaminu, w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych
lub niekompletnych danych i informacji wymaganych przez Regulamin lub naruszenia przez
Uczestnika jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

§ 3.

Zasady Konkursu
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Konkurs trwa od dnia 14.09.2022 r. do dnia 21.09.2022 r.
Zadanie konkursowe polega na:
a. podzieleniu się w komentarzu pod postem konkursowym Marki odpowiedzią na
pytanie - czym jest dla Ciebie wrażliwość?
Odpowiedź Konkursowa Uczestnika musi być rezultatem jego własnej twórczości i nie może
zawierać treści wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu.
Każdy Uczestnik może dodać tylko jedną Odpowiedź. Dodanie większej liczby Odpowiedzi
jest zabronione i skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
Prace Uczestników zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej (zwanej dalej: „Komisją”) w
której skład wejdą pracownicy Organizatora oraz Marka.
Spośród Odpowiedzi Uczestników, Komisja wyłoni 10 najlepszych (tj. najbardziej
kreatywnych i zgodnych z tematyką Konkursu) Odpowiedzi dodanych przez 10 różnych
Uczestników.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 23.09.2022 r. w Serwisie Instagram na Profilu
Instagram https://www.instagram.com/emolium_pl/.
Decyzje Komisji w zakresie wyłonienia zwycięzców Konkursu są ostateczne i nie przysługuje
od nich odwołanie.
§ 4.
Nagrody
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Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę (zwaną dalej: „Nagrodą”) w postaci:
a. zestawu do rytuałów self-care, w skład którego wchodzić będzie:
- zestaw trzech szczotek do masażu ciała
- zestaw trzech ręczników
- jedno opakowanie herbaty relaksującej
- jeden bukiet suszonych kwiatów
- zestaw produktów Emolium
Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę oraz wymianie na nagrody innego rodzaju.
Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie.
Warunkiem odbioru Nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu swojego adresu e-mail
oraz imienia i nazwiska na adres e-mail Organizatora (hello@lettly.com) w terminie 2 dni od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu.
Zwycięzca Konkursu traci prawa do Nagrody w przypadku:
a. uchybienia warunkom wskazanym w ust. 5 powyżej;
b. niezgodności oświadczenia przedstawiciela ustawowego ze stanem rzeczywistym lub
jego sfałszowania.
Nagrody nieodebrane oraz Nagrody, których wydanie cofnięto na skutek wystąpienia
okoliczności wskazanych w ust. 6 powyżej, pozostają do dyspozycji Organizatora.
§ 5.
Wizerunek Uczestnika

1. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi i Ambasadorowi zgody na
wykorzystanie jego wizerunku w postaci zdjęcia profilowego w Serwisie Instagram.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje udzielona nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
3. Wykorzystywanie wizerunku Uczestnika polega na:
a. opublikowaniu obok komentarza dodanego przez Uczestnika pod Zdjęciem
Konkursowym;
b. opublikowaniu na Profilu Marki w przypadku zwycięstwa Uczestnika w konkursie.

4. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystywany w zestawieniu z wizerunkami innych
Uczestników Konkursu oraz zostać opatrzony tekstowym komentarzem dotyczącym przebiegu
Konkursu.
5. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać wizerunku Uczestnika w sposób naruszający
jego dobra osobiste.
6. Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, zobowiązany jest przesłać Organizatorowi (na adres e-mail:
hello@lettly.com) skan pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.
§ 6.
Reklamacje
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzania Konkursu.
2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. adres do korespondencji;
c. dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.
3. Reklamacje mogą być składane nie później, niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia do siedziby Organizatora,
znajdującej się pod adresem: ul. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 45/87 Warszawa.
4. Pisemnej odpowiedzi na reklamację Organizator udziela nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej
otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
5. Reklamacje niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub
złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Organizator pozostawia bez
rozpoznania.
§ 7.
Ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników wskazane są w Polityce
prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez serwisy Instagram lub Facebook ani z nimi związany. Uczestnik zwalnia
ww. serwisy z wszelkiej odpowiedzialności w pełnym zakresie, w związku z czym nie
odpowiadają one wobec Uczestnika za przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagród.
2. Polityka prywatności stanowi integralna część Regulaminu.
Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.emolium.pl/files/regulaminkonkursu.pdf oraz w siedzibie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania
Twoich danych osobowych jako Uczestnika Konkursu.
Polityka stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu (zwanego dalej: „Regulaminem”) i jest jego integralną
częścią. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają
znaczenie nadane im w Regulaminie.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Endorse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 45/87 Warszawa, wpisaną do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000928069, NIP:
5252881770 (zwana dalej: „Administratorem”).
Kontakt z Administratorem
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z
Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: hello@lettly.com.
Środki ochrony danych osobowych
Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Ponadto Administrator dokłada
wszelkich starań, aby dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane były zgodnie z właściwymi
przepisami, w szczególności 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Aby zapewnić Ci możliwość wzięcia udziału w Konkursie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach
wyszczególnionych poniżej, opartych na stosownych podstawach prawnych.
Twój udział w konkursie (m.in. ocena zadania konkursowego oraz ewentualne przyznanie Ci Nagrody)
wymaga przetwarzania następujących danych osobowych:
1) nazwy Twojego profilu w Serwisie Instagram;
2) wizerunku;
3) imienia i nazwiska;
4) daty urodzenia;
5) adresu e-mail;
6) adresu do korespondencji.
Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. a oraz (w zakresie
wizerunku) art. 9 ust. 2 lit a RODO, zgodnie z którymi Administrator może przetwarzać dane osobowe,
co do których uzyskał zgodę na ich przetwarzanie. Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
w celu umożliwienia Ci udziału w Konkursie (niepodanie ww. danych osobowych skutkować będzie
niemożnością wzięcia udziału w Konkursie).
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (np. tworzenia odpowiednich
rejestrów) wymaga przetwarzania następujących danych osobowych:
1) imię i nazwisko;
2) adres e-mail.
Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z
którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go
obowiązku prawnego, w tym przypadku obowiązku realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO.
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji Twoich
uprawnień wynikających z RODO (niepodanie ww. danych osobowych skutkować będzie niemożnością
realizacji ww. uprawnień).

Spełnianie obowiązków wynikających z prawa podatkowego (m.in. rozliczenie podatku dochodowego
naliczonego w związku z wydaniem Nagrody) wymaga przetwarzania następujących danych osobowych:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania.
Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z
którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go
obowiązku prawnego, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Podanie ww.
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na
nim obowiązków podatkowych (niepodanie ww. danych osobowych skutkować będzie niemożnością
spełnienia ww. obowiązków).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (w tym rozpatrywanie reklamacji) wymaga
przetwarzania następujących danych osobowych:
1) imię i nazwisko;
2) adres do korespondencji.
Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z
którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego
interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w
związku z organizacją Konkursu. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ww. roszczeniami (niepodanie ww. danych osobowych
skutkować będzie niemożnością ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ww. roszczeniami).
Okres przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:
1) do czasu zakończenia Konkursu i wydania Nagród lub cofnięcia przez Ciebie zgody - w przypadku
danych osobowych przetwarzanych w związku z Twoim udziałem w konkursie;
2) 5 lat – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu spełnienia przez Administratora
obowiązków podatkowych;
3) do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń - w przypadku danych osobowych
przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych oraz
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Profilowanie
Administrator nie będzie wykorzystywał Twoich danych osobowych w celu podejmowania decyzji w
sposób zautomatyzowany ani profilowania.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne:
1) Marka;
2) użytkownicy Serwisu Instagram (w przypadku Twojego zwycięstwa w Konkursie);
3) biuro księgowe;
4) fundator Nagrody.
Ponadto, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym,
jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci określone
uprawnienia:

1) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez
Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej
kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
2) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
3) w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których
poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile
Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do
przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z
ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej
zgody, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
5) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej
przez Ciebie zgody, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, jednak nie będzie mieć
to wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody;
6) jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby
przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia
roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je
przechowywał;
7) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą
prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora W razie skutecznego
wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe dotychczas
przetwarzane na wskazanej podstawie prawnej.
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o
ochronie danych osobowych.
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 14.09.2022 r .

