Regulamin konkursu „Zacznij od uśmiechu”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu „Zacznij od uśmiechu” (dalej: „Konkurs”) jest – MEC Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B bud. D, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000058177, o kapitale zakładowym w kwocie 52.800 złotych, NIP
5252194029 (dalej: „Organizator”).

2.

Konkurs organizowany jest na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035014, NIP: 1180006759,
kapitał zakładowy: 21 003 506 zł (dalej: „Zleceniodawca”).

3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 03.10.2015 r. do 17.10.2015 r. na stronie
https://www.youtube.com/user/RedLipstickM0nster/ (dalej: „Strona”), z zastrzeżeniem
iż zdjęcie może być także opublikowane w jednym z serwisów social media (Facebook,
Instagram, Twitter) zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające status konsumenta w rozumieniu art.
22¹KC (dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, rodzice, małżonkowie,
rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator
zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń z tym zakresie.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać zadanie Konkursowe zgodnie z
postanowieniami § 3 Regulaminu i spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu na Stronie lub opublikowaniu na jednym z
serwisów social media (Facebook, Instagram, Twitter) zdjęcia nawiązującego do hasła
„Zacznij od uśmiechu” (dalej: „Zdjęcie”).

2. Zgłoszenie Zdjęcia następuje poprzez oznaczenie go tzw. hashtagiem #ExpertWhite i
#Redlipstickmonster oraz zamieszczeniu na Stronie pod postem informującym o
Konkursie lub opublikowaniu na jednym z serwisów social media (Facebook, Instagram,
Twitter).
3. Zdjęcie musi stanowić efekt twórczości Uczestnika – nie jest dopuszczalne zgłaszanie
Zdjęć, które są autorstwa osób trzecich. Uczestnik musi posiadać majątkowe prawa
autorskie do Zdjęcia co najmniej w zakresie o którym mowa w §4.
4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Zdjęć, z zastrzeżeniem, że nagroda
będzie mogła być przyznana tylko jeden raz. W przypadku wytypowania Uczestnika do
nagród różnych stopni, otrzyma on wyłącznie nagrodę wyższego stopnia.

§ 4. Prawa autorskie
1.

Zgłaszając Zdjęcie na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Zdjęcia na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy Zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie
utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
b. okres: 5 lat,
c. terytorium: bez ograniczeń terytorialnych.

2.

Jeżeli na Zdjęciu został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w ten sposób, w zakresie określonym
w ust. 1 powyżej. Jeżeli na Zdjęciu został utrwalony wizerunek także innych niż Uczestnik
osób, Uczestnik może zgłosić takie Zdjęcie na Konkurs, tylko jeżeli posiada zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku tych osób w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, z
prawem do udzielenia Organizatorowi i Zleceniodawcy dalszej zgody. W takiej sytuacji,
Uczestnik, na zasadzie dalszej zgody, udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy zezwolenia
na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób utrwalonych na Zdjęciu, w zakresie
wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody
1. Zdjęcia Uczestników zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której
wchodzą:
a. Ewa Grzelakowska - Kostoglu
b. Magdalena Adamczyk
c. Anna Krzemińska
2. Komisja Konkursowa mając na uwadze kreatywność Zdjęć wyłoni 1 najlepsze,
którego autor otrzyma nagrodę główną w postaci zestawu kosmetyków do makijażu o
wartości 900,00 zł (zawartość zestawu określa Załącznik do Regulaminu) oraz zestaw
kosmetyków Colgate o wartości 81,75 zł, w skład którego wchodzi płyn do płukania
ust Max White Natychmiastowo Bielsze Zęby, pasta Max White Expert White Cool
Mint, pasta Max White Expert White Soft Mint, pasta Max White One Optic i
szczoteczkę 360 Max White oraz kosmetyczki o wartości 50,00 zł („Nagroda I
stopnia”).
3. Ponadto Komisja Konkursowa wyłoni 10 kolejnych najlepszych Zdjęć, których
autorzy otrzymają nagrodę w postaci zestawu kosmetyków Colgate o wartości 81,75
zł, w skład którego wchodzi płyn do płukania ust Max White Natychmiastowo Bielsze
Zęby, pasta Max White Expert White Cool Mint, pasta Max White Expert White Soft
Mint, pasta Max White One Optic i szczoteczkę 360 Max White (dalej: „Nagroda II
stopnia”). Autorzy Zdjęć, o których mowa w niniejszym ust. 1 będą dalej zwani
„Zwycięzcami”.
4. W ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, wybrane zgodnie z ust. 1 powyżej Zdjęcia,
zostaną opublikowane na stronie https://www.youtube.com/user/RedLipstickM0nster/ z
informacją o wygranej i prośbą o przesłanie zgód i adresu do wysyłki Nagrody (zgodnie z
ust. 3 poniżej) na podany w tym komentarzu adres e-mail.
5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie pocztą elektroniczną – na adres, o którym
mowa w ust. 2, w ciągu 14 dni od daty opublikowania informacji o zwycięskich Zdjęciach
– danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefon
kontaktowego, adres zamieszkania, adres na który ma zostać wysłana nagroda – o ile jest
inny niż adres zamieszkania), a także zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb realizacji Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora – Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wybrzeże
Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
konkursu „Zacznij od uśmiechu”. Oświadczam, że dane zostały przeze mnie podane
dobrowolnie i że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do moich
danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.”.
6. Zwycięzcy, którzy spełnią warunek określony ust. 3 powyżej, otrzymają także dodatkowe
nagrody pieniężne w wysokości określonej przepisami prawa, które nie będą wydawane
Zwycięzcom i zostaną przeznaczone na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego
od osób fizycznych.

§ 6. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu i wysłaniu nagród
Zwycięzcom.
2. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r, poz. 1182 z późn.
zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem
sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia.
3. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator (na podstawie powierzenia przetwarzania
danych przez Zleceniodawcę) będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:
a. adres e-mail,
b. imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
c. adres, na który zostanie wysłana Nagroda.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem
poczty na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu przez cały
czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wysłania przez
Uczestnika wiadomości z reklamacją.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem
poczty na podany w treści reklamacji adres zwrotny.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie przez cały czas trwania Konkursu.
Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników oraz Organizatora jest określony w Regulaminie.

Załącznik – lista kosmetyków
1. Szminka Golden Rose Velvet Matte Lipstick
2. Szminka Golden Rose Vision Lipstick
3. Szminka Debby
4. Szminka MAC Russian Red
5. Szminka MAC Vegas Volt
6. Szminka Make Up For Ever 52
7. Szminka Bourjois Rouge Edition Velvet
8. Szminka NYX Matte Lipstick
9. Szminka NYX Soft Matte Lip Cream
10. Szminka NYX Gloss
11. Szminka Ctrice On The Pink Side of Life 390
12. Dior Fluid Stick 389
13. Paleta Urban Decay Smokey

