
Regulamin konkursu 

„Lato pełne koloru” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie pod nazwą „Lato pełne koloru” (dalej 

„Konkurs”) jest: Grupa Beautica Sylwia Pfajfer z siedzibą w Łodzi (93 – 192) przy ul. Senatorskiej 

50/58-62, posiadająca REGON 4732473179 oraz NIP 728 247 98 55 (dalej „Organizator” lub 

„Fundator”).  

2. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony poprzez odpowiedź na pytanie  

pod postem konkursowym na profilu marki SPN Nails na Facebooku 

https://www.facebook.com/spn.nails.poland/ 

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik 

zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 

5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej „Regulamin”). 

  

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub„Uczestnicy”) spełniające 

następujące warunki: 

 posiadają pełną zdolność do czynności prawnej; 

 zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów 

cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział 

w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez 

członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych. 

3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 

  

III. Zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs rozpocznie się dnia 29.06.2021r. w momencie publikacji posta i zakończy 07.07.2021 r. o godz. 

23:59 czasu polskiego. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: 



 Opublikować pracę swojego autorstwa pod postem konkursowym na Facebooku SPN Nails, która będzie 

nawiązywała do tematyki: “Lato pełne koloru” Stylizacja musi być wykonana na produktach SPN Nails. 

Produkty należy opisać w komentarzu ze zgłoszoną pracą. 

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. 

  

IV. Nagroda w Konkursie 

1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury, w ilości 5 osób. 

2. Nagroda zostanie przyznana 3 Uczestnikom (dalej: Zwycięzcy). 

3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

 kreatywność Uczestnika, 

 spełnienie warunków zadania (odpowiedź na pytanie pod postem kokursowym). 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. 

• Nagrodą w Konkursie będzie:  

za zajęcie 1 miejsca: Wybrany Zestaw Perfumowany nr 2 z linii Luxury Home SPA w skład 

którego wchodzi: oliwka 15 ml, balsam o poj. 200 ml, mgiełka 200 ml, peeling cukrowy 350 g o 

zapachu: Paradise, Sugar, Temptation lub Womanity o wartości: 147 zł, 

• za zajęcie 2 miejsca: wybrany Zestaw Perfumowany nr 3 z linii Luxury Home SPA w skład 

którego wchodzi: oliwka 15 ml, balsam o poj. 200 ml, żel pod prysznic Bubble Bath 200 ml, 

balsam do ciała o poj. 200 ml, peeling cukrowy 350 g o zapachu: Paradise, Sugar, Temptation 

lub Womanity  o wartości: 117 zł; 

• 3 wybrane lakiery hybrydowe SPN Nails oraz mgiełka perfumowana SPN Nails From Sylvia lub 

Olympia o poj. 10 ml wartości 130 zł. 

5. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę. 

6. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę 

rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

7. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 09.07.2021 roku na Facebooku, w komentarzu pod postem 

konkursowym marki SPN Nails. 



9. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłanie do dnia 18 lipca 2021 r. 

wiadomości na maila: paulina@spn.pl z danymi niezbędnymi do wydania Nagrody oraz wypełnienia 

obowiązków podatkowych przez Organizatora, a mianowicie: 

 imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres 

 zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymania i realizacji Nagrody. 

 

11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników 

naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem 

lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy odpowiedź, o której mowa w punkcie III powyżej, 

zawiera treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź ́ sugerujące naruszenie prawa, 

moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające 

elementy związane z przemocą,̨ dyskryminacją, nagością,̨ narkotykami, alkoholem lub tytoniem, 

godzące w odczucia religijne, jak również ̇odpowiedzi o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto 

opisy, które w inny sposób naruszają ̨obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin. 

  

V. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy 

winni zgłaszać drogą mailową na adres paulina@spn.pl lub pocztą na adres siedziby Organizatora 

podany w punkcie I Regulaminu, z dopiskiem: "Konkurs Lato pełne koloru ", a także po zakończeniu 

Konkursu nie później jednak niż: w przypadku Uczestników Konkursu - 7 dni od daty ogłoszenia wyników 

Konkursu; w przypadku Zwycięzców – 7 dni od daty otrzymania Nagrody. 

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny 

adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację. 

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą 

rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce 

zawierającej reklamację. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich 

otrzymania przez Organizatora. 

  

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 



2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz 

wydania Nagrody. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników, a także w celach 

podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO). 

3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji 

Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej. 

4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują 

następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

 prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora. 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; 

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie 

zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. 

7. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak 

warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności 

przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości 

otrzymania Nagrody od Organizatora. 

  

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej 

www.spn.pl 

2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych 

z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w punkcie V 

powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje 

Uczestników na swojej stronie. W przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw 

już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania. 



6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego 

postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie. 

7. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z dnia 2016.12.15), 

Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy. 

  

Załącznik nr 1: 

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa Beautica Sylwia Pfajfer,  

z siedzibą w Łodzi (90-446) przy ul. Senatorskiej 50/58-60, w celu wydania nagrody w konkursie 

pod nazwą „Lato pełne koloru”. 

  

  

 


