REGULAMIN KONKURSU „#PlayitCool Poland’s First Top Hairdressers”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") określa zakres, zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie „#PlayitCool Poland’s First Top Hairdresser” (zwanego dalej:
„Konkursem”), w tym także prawa i obowiązki Organizatora i Koordynatora oraz Uczestników
Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Orbico sp. z o.o. Ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa (zwana dalej:
„Organizator”).
3. Koordynatorem Konkursu jest BJ Group Polska Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS: 0000642981, NIP: 951-242-12-29 (zwana dalej: „Koordynator”).
4. Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie działania portalu społecznościowego Facebook (pod
adresem internetowym https://www.londacommunity.pl). Organizator Konkursu zastrzega
sobie możliwość publikacji informacji o Konkursie, o jego przebiegu oraz o jego wynikach
także na profilach Organizatora działających za pośrednictwem portalu Facebook (pod
adresem internetowym http://www.instagram.com), Facebook (pod adresem internetowym
http://www.facebook.com), za pośrednictwem portalu YouTube (pod adresem internetowym
http://www.youtube.com/ oraz na stronie internetowej Organizatora działającej pod
adresem http://www.salonprofessional.pl/, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
5. Konkurs trwa od dnia 08.02.2021 roku od momentu publikacji informacji o Konkursie na
profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, do dnia 22.04.2021 roku do
23:59.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy: od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.
U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w
Konkursie przez odpowiednie wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwani dalej:
,,Uczestnikami”, a każdy z osobna ,,Uczestnikiem”), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku
osób niepełnoletnich na ich udział w Konkursie wymagana będzie zgoda rodziców lub
opiekuna prawnego, która to będzie musiała zostać przedstawiona na każde żądanie
Organizatora. Rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani będą także
do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
2. Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad
opisanych w Regulaminie.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
wszelkie zasady w nim opisane.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora i Koordynatora, jak również członkowie ich rodzin (za których
uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia).

§ 3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz tych opisanych w § 2 ustęp 1 powyżej, jest:
a) zaakceptowanie warunków Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu;
c) poprawne i zgodne z wymaganiami niniejszego Regulaminu wypełnienie i przesłanie do
Organizatora formularza zgłoszeniowego w Konkursie,
d) wykonanie Pracy konkursowej opisanej w § 4 ustęp 1 Regulaminu przez Uczestników,
którzy zostali zakwalifikowani do 2 etapu Konkursu (zgodnie z treścią § 4 ust. 1 poniżej).
2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w czasie jego trwania wskazanym w § 1
ust. 5 Regulaminu. Zgłoszenia konkursowe nadsyłane po zakończeniu trwania Konkursu lub
też niespełniające wymagań opisanych w § 3 ustęp 1 powyżej, nie będą rozpoznawane.
3. Organizator zastrzega możliwość, wykluczenia Uczestnika z Konkursu w sytuacji, gdy
Uczestnik działa w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz jeśli działa w
sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa i/lub porządek publiczny.
4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w
Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania mu Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik
podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania, lub w
inny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. Powyższe prawo przysługuje
Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu, a
której wizerunek został umieszczony na zdjęciu przesłanym przez Uczestnika oraz w
przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania lepszego dla siebie rezultatu, korzysta z urządzeń
lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
5. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) etap 1 Konkursu trwający od 08.02.2021 do 14.03.2021 roku, polega na przesłaniu
przez Uczestnika do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.londacommunity.pl. Do formularza
zgłoszeniowego Uczestnik dołącza swoje portfolio fryzur, składające się maksymalnie
z 3 zdjęć lub filmów video (maksymalna wielkość plików: 1 MB), a w formularzu
zamieszcza opis sposobu wykonania fryzur.

b) po zakończeniu etapu 1, w terminie od 15.03.2021 do 21.03.2021, spośród
formularzy zgłoszeniowych nadesłanych przez Uczestników, Komisja Konkursowa
wybierze 50 Uczestników, kwalifikujących się do kolejnego etapu Konkursu. Komisja
poinformuje Uczestników o kwalifikacji drogą mailową (na adresy email podane przez
Uczestników w ich formularzach zgłoszeniowych). W odpowiedzi na tę wiadomość,
Uczestnik winien w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości kwalifikującej, przesłać
Organizatorowi wiadomość email ze wskazaniem swojego adresu
korespondencyjnego, na który Uczestnikowi zostanie wysłany zestaw kosmetyków
Londa Proffesional Cool Collection (o wartości 470zł brutto każdy) potrzebnych do
wykonania pracy konkursowej w drugim etapie Konkursu. Niepodanie adresu we
wskazanym wyżej terminie jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału na
dalszym etapie Konkursu. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznej wysyłki
zestawu kosmetyków na rzecz Uczestnika, który podał w wyżej wymienionym
terminie swój adres korespondencyjny.
c) etap 2 Konkursu trwający od 22.03.2021 do 18.04.2021, polegający na
przygotowaniu przez Uczestników pracy konkursowej w postaci stylizacji fryzury
wykonanej przy użyciu kosmetyków Londa Proffesional Cool Collection (otrzymanych
od Organizatora) oraz zaprezentowanie jej w postaci zdjęcia lub video
opublikowanego na profilu Uczestnika w serwisie Instagram lub Facebook z krótkim
opisem przygotowanej fryzury oraz hasztagami #playitcool
#polandsfirsttophairdresser #londateamPL (zwanej w niniejszym Regulaminie „Pracą
konkursową”).
2. Zarówno przesłany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy (w 1 etapie Konkursu), jak i
zaprezentowana przez niego Praca konkursowa (w 2 etapie Konkursu) muszą spełniać
określone Regulaminem wymagania.
3. Przesłanie przez Uczestnika w ramach formularza zgłoszeniowego (etap 1 Konkursu) zdjęć lub
filmów stanowiących jego portfolio, przedstawiających wizerunek Uczestnika lub jego
modelki/modela, a także prezentacja przez Uczestnika zdjęć lub filmów w ramach jego Pracy
konkursowej (etap 2 Konkursu), przedstawiających wizerunek Uczestnika lub jego
modelki/modela, oznacza zgodę Uczestnika oraz modela/modelki na przetwarzanie ich
wizerunku przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu. W przypadku
wizerunku modela/modelki Uczestnik zobowiązany jest posiadać nie budzącą wątpliwości
zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w ramach i na potrzeby prowadzonego
Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany wykazać fakt posiadania takiej zgody osoby trzeciej
każdorazowo na wezwanie Organizatora. Uczestnik ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą wobec Organizatora z tytułu szkód wyrządzonych brakiem posiadania przez
niego zgód, o których tu mowa, a także wobec osób, których prawa do wizerunku naruszył.
4. W etapie 1 Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy. W
przypadku przesłania przez Uczestnika więcej niż jednego formularza zgłoszeniowego,
Komisja Konkursowa przy kwalifikacji Uczestników do 2 etapu Konkursu bierze pod uwagę
tylko jedno zgłoszenie danego Uczestnika, tj. to, które zostało przesłane do Organizatora jako
pierwsze.
5. Uczestnik zakwalifikowany do etapu 2 Konkursu może przygotować i zaprezentować tylko
jedna Pracę konkursową. W przygotowania i zaprezentowania przez Uczestnika więcej niż
jednej Pracy konkursowej, Komisja Konkursowa przy wyborze zwycięzców bierze pod uwagę

tylko jedną Pracę konkursową danego Uczestnika, tj. tę, która została zaprezentowana
najwcześniej.
6. Publikacja Pracy Konkursowej przez Uczestnika zakwalifikowanego do 2 etapu Konkursu
może odbyć się maksymalnie do 18.04.2021 roku. Prace Konkursowe publikowane po tym
terminie nie będą rozpatrywane w Konkursie.
7. Komisja Konkursowa składa się z 4 (czterech) członków wskazanych przez Organizatora. Do
jej zadań należy nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu, kwalifikacja
Uczestników do 2 etapu Konkursu oraz wybór zwycięzców Konkursu. Członkowie Komisji oraz
członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. W razie wszelkich wątpliwości
dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa.
8. Formularze zgłoszeniowe oraz Prace konkursowe Uczestników, zgłoszone do Konkursu, nie
mogą zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, pornograficznych, propagujących
przemoc lub mogących naruszać dobra osobiste Organizatora, Koordynatora , innych
Uczestników, czy też osób lub podmiotów trzecich.
9. Oceniając nadesłane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe, Komisja Konkursowa będzie
brała pod uwagę następujące kryteria:
a) w odniesieniu do formularzy zgłoszeniowych nadesłanych w 1 etapie Konkursu,
stanowiących podstawę do kwalifikacji 50 Uczestników do 2 etapu Konkursu:
poprawność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, kreatywność i styl fryzur
składających się na nadesłane przez Uczestnika portfolio oraz ich opis w formularzu
zgłoszeniowym;
b) w odniesieniu do Pracy konkursowej zaprezentowanej w 2 etapie Konkursu: jej
wykonanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, a także kreatywność
Uczestnika, jego styl i staranność.
10. Decyzje podejmowane przez Komisję są ostateczne, nie podlegają żadnym zmianom, zaś
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja w swoich decyzjach jest
całkowicie autonomiczna.
11. W terminie 19.04-22.04.2021 Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wyłonieniu spośród
wszystkich Uczestników 2 etapu Konkursu, którzy prawidłowo przygotowali i zaprezentowali
swoje Prace konkursowe, 5 (pięciu) zwycięzców , którym zostaną przyznane Nagrody opisane
w § 5 ust. 1 poniżej. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 22.04.2021 r. na profilu Facebook oraz
Instagram Organizatora.
12. Prace konkursowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane na profilach
Organizatora prowadzonych na portalach społecznościowych Instagram, Facebook, YouTube,
na co Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.
13. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych poprzez udostępnienie im
informacji o niniejszym Konkursie opublikowanych na profilu Organizatora na portalu
Facebook i Instagram.
14. Organizator zastrzega prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu Prac konkursowych
Uczestników na profilach Organizatora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram,
YouTube).

15. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres – kontakt@brainjuice.pl zawierającej informację o składanej przez niego rezygnacji.
Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej mu
Nagrody, która to pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
16. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi opublikowanych
przez Uczestników w mediach społecznościowych Organizatora , które są wulgarne,
obraźliwe i/lub naruszające dobre imię marki Londa Professional, Organizatora oraz
podmiotów i marek promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów
sprzedawanych pod marką Londa Professional, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia
konkursowego danego Uczestnika.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy
1. Nagrodami przewidzianymi dla zwycięzców Konkursu jest 5 (pięć) zestawów nagród, po 1
(jednym) dla każdego zwycięzcy. W skład jednego zestawu nagród wchodzą:
b) profesjonalne warsztaty z Pawłem Toczko o wartości 1500 zł brutto,
c) zestaw profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich Londa o wartości 1500 zł brutto
każdy,
d) profesjonalna sesja zdjęciowa, o wartości 40 000 zł brutto – zwane łącznie w dalszej
części Regulaminu ,,Nagrodami”.
2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagród („zwycięzcy”) zostaną każdorazowo
poinformowani przez Organizatora o ich wygranej poprzez umieszczenie stosownej
informacji zawierającej wskazanie zwycięskich zgłoszeń oraz ich autorów na profilach
Organizatora w serwisie Facebook i Instagram, a także poprzez przesłanie im prywatnej
wiadomości w ramach serwisu Facebook lub mailowo. Po ogłoszeniu wyników Konkursu
Uczestnik – będący zwycięzcą uprawnionym do odbioru Nagrody - winien skontaktować się z
Organizatorem w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub mailowo w ciągu 48h od
ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Zgłoszenie odbioru Nagrody przez zwycięzcę powinno zawierać:
1. oświadczenie zwycięzcy o następującej treści:
,,W chwili przyjęcia Nagrody przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
mojej Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
i.

wprowadzanie Pracy konkursowej do pamięci komputera oraz innych urządzeń
elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych
urządzeń,

ii. rozpowszechnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego
Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com,
portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym:

https://www.facebook.com, na stronie internetowej Organizatora działającej pod
adresem internetowym: http://www.salonprofessional.pl/,
iii. w ramach działań związanych z promocją marki Londa Professional poprzez
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Pracy konkursowej w mediach
społecznościowych Organizatora bez ograniczeń czasowych.
Ponadto, oświadczam, że osoba, której wizerunek został przeze mnie przedstawiony w
ramach Pracy konkursowej wyraziła zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku przez
Organizatora w sposób, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu. Z momentem
przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora z
przysługujących mi osobistych praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie Pracy
konkursowej.”
2. wskazanie adresu zwycięzcy, na który należy przesłać Nagrodę.
5. Brak zgłoszenia odbioru Nagrody przez zwycięzcę Konkursu iw terminie wskazanym w § 5 ust.
3 powyżej, przekazanie przez niego zgłoszenia odbioru Nagrody po upływie tego terminu,
przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust. 4powyżej,
przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 4 powyżej,
nieprzekazanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 4 powyżej, jak i podejmowanie przez
zwycięzcę jakichkolwiek działań sprzecznych z Regulaminem i/lub powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu,
równoznaczne będzie z utratą prawa zwycięzcy do otrzymania Nagrody.
6. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak
również na ich równowartość pieniężną. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do
Nagrody na osoby trzecie.
7. Organizator, w ciągu 60 dni od daty otrzymania od zwycięzcy Konkursu poprawnego
zgłoszenia odbioru Nagrody, o którym mowa w § 5 ust. 4 powyżej, zobowiązuje się wysłać
Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres
wskazany przez zwycięzcę w zgłoszeniu odbioru Nagrody.
8. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę Konkursu z Nagrody, decyzję odnośnie
ewentualnego przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa.
9. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród w Konkursie
odpowiada Organizator . Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z
Organizatorem, w szczególności podając na jego żądanie wymagane przez przepisy prawne
dane i informacje.
10. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości 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. Zwycięzcy wyrażają zgodę
na to aby, kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz
przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

§ 6 Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie Pracy konkursowej oświadcza, że:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy
konkursowej, oraz że zarówno nadesłana Praca konkursowa ani w całości, ani w
części nie jest obciążona prawami osób trzecich,
b) posiada zgodę modela/modelki przedstawionej na zdjęciu lub filmie
zaprezentowanym w ramach Pracy konkursowej na wykorzystanie jej wizerunku w
ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu;
c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji
na publiczne udostępnianie Pracy konkursowej przez Organizatora, z prawem dalszej
sublicencji, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również marki Londa
Professional, na następujących polach eksploatacji:
i. wprowadzanie Pracy konkursowej do pamięci komputera oraz innych urządzeń
elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych
urządzeń,
ii. rozpowszechnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego
Instagram działającego pod adresem internetowym:
https://www.instagram.com, portalu społecznościowego Facebook działającego
pod adresem internetowym: https://www.facebook.com, na stronie
internetowej Organizatora działającej pod adresem internetowym:
http://www.salonprofessional.pl/,
iii. w ramach działań związanych z realizacją i promocją Konkursu, a także w ramach
działań mających na celu promocję marki Londa Professional.
2. Zwycięzca oświadcza, iż w chwili przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych
do Pracy konkursowej będą mu te prawa w pełni przysługiwać. Zwycięzca zobowiązuje się
także do niewykonywania względem Pracy konkursowej autorskich praw osobistych, w tym
nie będzie realizował swojego prawa do oznaczania zdjęć swoim autorstwem.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1),
zwanym dalej „RODO”, administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
Organizator, tj. Orbico sp. z o.o., Ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, posiadająca adres e-mail
do kontaktu: info.salonprofessional@orbico.com [z tytułem maila „PlayitCool - konkurs Londa
Professional”].
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przede wszystkim w celu
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w celach, na które
Uczestnik wyraził zgodę wypełniając formularz zgłoszeniowy w Konkursie, w celu wypełnienia

obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, a także w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
3. Uczestnikom przysługują prawa wynikające z RODO, w tym prawo dostępu do danych, ich
poprawiania i przenoszenia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także
prawo złożenia skargi do organu nadzoru.
4. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Uczestników
zawiera „Nota o ochronie danych osobowych” opublikowana na stronie internetowej
Konkursu.
§ 8 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przyznanych Nagród lub związanych z przebiegiem Konkursu,
Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie lub drogą mailową najpóźniej w terminie
14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym w § 8 pkt 1 powyżej Regulaminu terminie nie
wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki
zawierającej reklamację.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: BJ Group Polska
Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Świeradowskiej 47, kod 02-662 Warszawa.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu ) dni od
daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana drogą
mailową na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw
majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu
zdjęciami, filmami lub komentarzami, spowodowane nieprawdziwością oświadczeń
Uczestnika, dotyczących przysługujących mu praw, ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub
Instagram, ewentualne opóźnienia w publikowaniu zdjęć, filmów lub za utrudniony dostęp do
tego serwisu, powstały z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą
Organizatora, a w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisów,
braku dostępu do Internetu, problemów technicznych lub wystąpienia innych przyczyn.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (m.in. za szybkość
transferu danych, mogące wystąpić opóźnienia w publikacji zdjęć/filmów, problemy
techniczne), za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za
pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów, sposób ich

konfiguracji, a także mogące wystąpić z tego tytułu różnice w czasie wyświetlania,
przetwarzania formularzy zgłoszeniowych lub Prac konkursowych.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. W wyniku zaistnienia ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian w Regulaminie, także w czasie trwania Konkursu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla
Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Organizatora, a także do przedłużenia lub
skrócenia trwania Konkursu, jeśli zajdą ku temu ważne obiektywnie przyczyny. Organizator
każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na profilu Organizatora w serwisie internetowym
Facebook zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@brainjuice.pl. Odpowiedzi udzielane będą w
terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Organizator jest
uprawniony do odmowy udzielenia informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie
postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków współpracy pomiędzy Organizatorem, a
Koordynatorem oraz w innych, uzasadnionych interesem Organizatora , przypadkach.

