KONKURS #METAMORFOZAZJOICO
REGULAMIN KONKURSU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod
nazwą „Metamorfoza z JOICO” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z
dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
4. Organizatorem Konkursu jest SKD DISTRIBUTION Sp.z o.o. 02-997 Warszawa,
ul. Ruczaj 89 NIP 9512188566 (zwana dalej „Organizatorem”)
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest SKD Distribution z siedzibą na
ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, Konkurs trwa od 03.6.2015 r. do 06.07.2015 r.
(do godziny 23:59).
6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.perfectsalon.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest autorskie zdjęcie – metamorfoza
(przed i po) z JOICO (w domu lub salonie), napisaniem, z użyciem jakich
produktów JOICO została przeprowadzona metamorfoza oraz dodaniem
hashtagu #metamorfozazjoico i @Joico Polska na instagramie lub facebooku
Uczestnika.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, adres miejsca
zamieszkania.
4. Każdy Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani współpracownicy
Organizatora lub Fundatora.
6. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu
określone niniejszym Regulaminem.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
8. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.
NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
2. Każdy Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Osoba, która otrzyma nagrodę jest zobowiązana do odesłania swojego
zdjęcia z nagrodą.
4. Nagrody w konkursie:
I miejsce – prostownica JOICO Styler
II miejsce – zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów
III miejsce – zestaw kosmetyków do stylizacji włosów
OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 9.07. 2015 r. poprzez
zamieszczenie na profilu Facebook JOICO Polska listy Laureatów, zawierającej

imię i nazwisko podane w profilu zwycięzcy.
2. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu w sposób podany w ust. 1
powyżej, każdy z Laureatów drogą elektroniczną lub telefoniczną zostanie
poinformowany przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody do dnia 9.07. 2015
r.
3. W terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator
wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
działaniem poczty elektronicznej.
REKLAMACJE:
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do
Organizatora najpóźniej do dnia 16.7.2015 roku.
2. Reklamacje muszą być zgłaszane przez każdego uczestnika w formie mailowej
na adres konkurs@joicopolska.pl
3. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie
www.perfectsalon.pl. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z
zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego
akceptacją.
5. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania
reklamacyjnego Komisja powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego
reklamację.
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie
imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu w
przypadku, kiedy zostanie on laureatem Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie ich
zgody. Na liście laureatów Konkursu publikowanej na profilu Facebook JOICO
Polska zamieszczane są dane osobowe uczestników konkursu, którzy wyrazili
zgodę.
3. Dane osobowe laureata Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu
wywiązania się z obowiązków Organizatora Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe podczas rejestracji w
Konkursie, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako
administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z
prowadzoną przez Organizatora działalnością. Uczestnicy Konkursu wyrażają
zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji
handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Konkursie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin określa warunki, na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą „Metamorfoza z JOICO” (zwany dalej
„Konkursem”).

