REGULAMIN KONKURSU HAPPY NEW YOU
(dalej: „Regulamin”)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Happy New You with NeoNail” (dalej: „Konkurs”) jest Cosmo Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Jasielskiej 10A, 60-476 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Mieście Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem
KRS 0000437232, (dalej: „Organizator”).
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs trwa od dnia 17 stycznia 2018 r. do dnia 09 lutego 2018 r. (dalej: „Okres Konkursowy”),
przy czym okres ten nie obejmuje weryfikacji zgłoszeń, wydawania nagród i rozpatrywania
ewentualnych reklamacji. Dokonywanie Zgłoszeń w Konkursie możliwe jest począwszy od dnia 17
stycznia 2018 r. od godz. 09:00:01 do dnia 09 lutego 2018 r. do godz. 23:59:59 (dalej: „Okres
Dokonywania Zgłoszeń”). O dokonaniu Zgłoszenia w terminie decyduje data serwera obsługującego
Stronę Internetową. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie nagród i rozpatrywanie ewentualnych
reklamacji zakończy się do dnia 30 kwietnia 2018r.
1.5. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
pod adresem: www.happynewyou.neonail.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
1.6. Konkursem objęte są wszystkie produkty marki NeoNail, wprowadzone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez Cosmo Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem firmowych punktów sprzedaży detalicznej
marki NeoNail zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za pośrednictwem sklepu
internetowego pod adresem: www.neonail.pl (dalej: „Produkty Promocyjne”).
1.7. Organizator powoła komisję składającą się z trzech jego przedstawicieli (dalej: „Komisja
Konkursowa”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem
postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w
Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji Konkursowej, decyzje zapadają
większością głosów.
2. NAGRODY
•

2.1. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd na Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską w terminie
08-14.06.2018 w hotelu Columna Medica, położonym przy ul. Wakacyjnej 8, 98-100 Łask. Wartość
nagrody głównej wynosi 4.180,00 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych), przy czym część
nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 380,00 złotych zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości
nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od Laureata i odprowadzi należny podatek
dochodowy do właściwego urzędu.

•

Voucher na wyjazd zostanie wysłany na adres podane przez Laureatów drogą mailową.
Organizator przewidział trzy nagrody główne.
2.2 Nagrodą dodatkową pierwszej kategorii jest pięć zestawów biżuterii marki Lilou, na który składa się
bransoletka damska Caroline 50 mm pozłacana marki Lilou o wartości 249,00 (słownie: dwieście
czterdzieści dziewięć) złotych brutto i kolczyki damskie Kolczyki L de Lilou pozłacane z kryształami marki
Lilou o wartości 349,00 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć 0/100) złotych brutto; przy czym

Organizator dokona zakupu Nagrody w imieniu Laureata. Nagrody zostaną wysłane na adresy podane
przez Laureatów drogą mailową.
2.3 Nagrodą dodatkową drugiej kategorii jest dziesięć zestawów Starter Set Premium z Lampą 9W
marki NeoNail o wartości 279,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto) ; przy czym
Organizator dokona zakupu Nagrody w imieniu Laureata. Nagrody zostaną wysłane na adresy podane
przez Laureatów drogą mailową.
Organizator przewidział 18 (osiemnaście) nagród w Konkursie; przy czym trzy główne nagrody są w
formie voucheru na wyjazd, pięć kompletów biżuterii (kolczyki i bransoletka) oraz dziesięć zestawów
do manicure hybrydowego.
2.4. Trzech Laureatów, których zgłoszenia zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze
otrzyma nagrodę w formie voucheru na wyjazd. Kolejnych pięciu Laureatów, których Zgłoszenie
zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze otrzyma zestaw biżuterii marki Lilou, na który
składa się bransoletka i kolczyki damskie. Kolejnych dziesięciu Laureatów, których Zgłoszenie zostanie
uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze otrzyma zestaw Starter Set Premium z Lampą 9W marki
NeoNail.
2.5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. Uczestnik nie ma
prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
2.6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
2.7. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody w Konkursie.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych działających w charakterze
konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016
r. poz. 380 z późn. zm.), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora,
sprzedawcy hurtowi lub detaliczni ani ich pracownicy, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która dokonała przynajmniej jednego Zgłoszenia w Konkursie
(dalej: „Uczestnik”).
3.3. W celu dokonania zgłoszenia w Konkursie, należy dokonać łącznie następujących czynności w
podanej poniżej kolejności:
1) dokonać w Okresie Konkursowym zakupu przynajmniej 1 (jednego) Produktu NeoNail (dalej
„Zakup”) na kwotę minimum 50 zł (słownie pięćdziesięciu złotych).
2) zachować oryginalny dowód dokonania Zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury
3) zgłosić w Okresie Konkursowym Zakup do Konkursu poprzez zarejestrowanie Zakupu za pomocą
elektronicznego formularza dostępnego na Stronie Internetowej (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”);
podczas rejestracji Zakupu poprzez Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik zobowiązany jest do wszystkich
poniższych czynności:
a) podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego
b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu
d) Opisać jak dotrzymasz swoich postanowień noworocznych z zastrzeżeniem, że tekst może mieć nie
więcej niż 5000 znaków (łącznie ze spacjami) „Opis”.
3.4. Dodatkowo, fakultatywnie Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, z
zastrzeżeniem że wyrażenie tych zgód nie jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie.
3.5. Prawidłowo wypełniony i wysłany Formularz Zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej:
„Zgłoszenie”).
3.6. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę
Internetową, Uczestnik na podany w Zgłoszeniu adres e-mail otrzymuje generowaną automatycznie
wiadomość e-mailową z potwierdzeniem otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
3.7. Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie jednego
dowodu dokonania Zakupu.
3.8. Jedna osoba może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Konkursie, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków przewidzianych Regulaminem.
3.9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych
wprowadzonych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym po jego zarejestrowaniu.
3.10. Organizator zastrzega prawo do zagnieżdżania i zbierania danych identyfikujących Uczestnika,
których zakres określa polityka prywatności Strony Internetowej. Organizator może ograniczyć dostęp
do Strony Internetowej dla danego adresu IP, jeżeli stwierdzi dokonywanie z tego adresu IP Zgłoszeń
przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń lub też jeżeli
stwierdzi wpływanie na przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony, utrudnianie innym Uczestnikom
dostępu do Strony Internetowej lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub
funkcjonowanie Strony Internetowej. Organizator może wykluczyć Zgłoszenia takiego Uczestnika z
Konkursu lub pozbawić go prawa do Nagrody.
3.11. Oryginał dowodu dokonania Zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu w rozumieniu
niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy - tzn. wystawiony przez punkt sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest
podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności,
a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi
połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
3) w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu NeoNail, bądź też
widnieje na nim adnotacja punktu sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu
NeoNail.
3.12. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu w
Okresie Konkursowym, na dowodzie dokonania Zakupu powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez
przedstawiciela punktu sprzedaży, w którym dokonano Zakupu, potwierdzająca fakt zakupu Produktu
w Okresie Konkursowym. Adnotacja powinna być również opatrzona pieczątką tego punktu sprzedaży
i podpisem osoby dokonującej adnotacji.
3.13. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:

1) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub
nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
2) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy,
narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii,
organizacji o charakterze religijnym;
3) zawierają treści niezgodne z prawem;
4) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
5) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
6) naruszają dobre obyczaje;
7) opierają się na dowodzie dokonania Zakupu, z którego nie wynika zakup Produktu NeoNail;
8) promują markę konkurencyjną wobec marki NeoNail;
9) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
3.14. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszeń tych Uczestników, w stosunku
do których Komisja Konkursowa stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia niniejszego rdz. 3
Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na
przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony, poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie
innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Internetowej lub inne działania
ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Internetowej lub poprzez używanie
przerobionych albo podrobionych dowodów dokonania Zakupu, Organizator może wykluczyć
Zgłoszenia tego Uczestnika z Konkursu lub pozbawić go prawa do nagrody.
4. WYŁANIANIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD
4.1. W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zakończenia Okresu Konkursowego, Komisja
Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości przy
dokonywaniu Zgłoszeń przez Uczestników, wyłania:
1) 3 (trzech) Laureatów nagrody głównej (dalej: „Laureat Nagrody Głównej”), którzy po spełnieniu
warunków, o których mowa poniżej uzyskają prawo do Nagrody Głównej oraz
2) 5 (pięciu) laureatów nagrody dodatkowej pierwszej kategorii (dalej: „Laureaci Nagrody Dodatkowej
Pierwszej Kategorii”),
3) 10 (dziesięciu) laureatów nagrody dodatkowej drugiej kategorii (dalej: „Laureaci Nagrody
Dodatkowej Drugiej Kategorii”),
z zastrzeżeniem że miejsca wyższe na odpowiedniej liście zajmują laureaci, których Zgłoszenia zostały
ocenione przez Komisję Konkursową jako lepsze – tzn. bardziej kreatywne, oryginalne i pomysłowe.
4.2. Organizator tworzy listę Laureatów Rezerwowych na wypadek, gdyby okazało się, że któryś z
Laureatów Właściwych nie spełnia warunków uzyskania prawa do Nagrody. W takim przypadku na
miejsce jednego Laureata Właściwego wchodzi wyłącznie jeden Laureat Rezerwowy. Laureaci
Rezerwowi wchodzą na miejsce Laureatów Właściwych według kolejności zajmowanej na liście
rezerwowej. Nagroda, która nie jest przyznana 5 Laureatowi Rezerwowemu wskutek niespełniania
przez niego warunków przyznania Nagrody, pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4.3. W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów stosownie do pkt. 4.1.
powyżej, Organizator kontaktuje się telefonicznie z Laureatem Właściwym powiadamiając go o
wygranej i z prośbą o przesłanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej:
„Formularz Weryfikacyjny”).

4.4. W terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Laureata Właściwego o
wygranej, Laureat Właściwy zobowiązany jest przesłać na swój koszt na adres Organizatora (ul.
Jasielska 10A, 60-476 Poznań) własnoręcznie podpisany wypełniony Formularz Weryfikacyjny wraz z
oryginałem dowodu dokonania Zakupu. W Formularzu Weryfikacyjnym Laureat zobowiązany jest:
1) podać imię, nazwisko, adres-email i numer telefonu - podane w Formularzu Zgłoszeniowym
oraz
2) datę urodzenia i adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)
oraz
3) złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby wydania Nagrody w
Konkursie oraz umieszczenia danych na liście laureatów oraz
4) potwierdzić spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 3.1 Regulaminu.
4.5. W przypadku:
1) braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Właściwym
pomimo podjęcia 3 (trzech) prób przez Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 4.6 poniżej
albo
2) niewysłania przez Laureata Właściwego Formularza Weryfikacyjnego w terminie, o którym mowa w
pkt. 4.4 powyżej (o nadaniu przesyłki w terminie decyduje data stempla pocztowego) albo
3) wysłania przez Laureata Właściwego niekompletnego Formularza Weryfikacyjnego lub
niedołączenia do Formularza Weryfikacyjnego oryginału dowodu dokonania Zakupu
albo
4) niespełnienia przez Laureata Właściwego któregokolwiek z warunków przewidzianych w
Regulaminie,
Laureat traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Laureata Rezerwowego.
4.6. Przez próbę połączenia telefonicznego rozumie się nawiązanie połączenia i odczekanie
przynajmniej 5 (pięciu) sygnałów, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę połączenia
telefonicznego uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje,
iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy
numer). Z każdej z prób nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Właściwym sporządzany
jest protokół. Organizator w ciągu 1 (jednego) dnia może podjąć maksymalnie 2 (dwie) próby
połączenia telefonicznego, przy czym odstęp pomiędzy próbami powinien wynosić przynajmniej 2
(dwie) godziny.
4.7. Organizator weryfikuje prawo Laureata Właściwego do Nagrody w terminie do 3 (trzech) dni
roboczych.
4.8. W terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia utraty prawa do Nagrody przez Laureata
Właściwego, Organizator kontaktuje się telefonicznie z Laureatem Rezerwowym powiadamiając go o
wygranej i z prośbą o przesłanie Formularza Weryfikacyjnego. Do Laureatów Rezerwowych
postanowienia pkt. 4.4-4.7 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że w przypadku
określonym w pkt. 4.5 ppkt. 1)-4) powyżej, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.9. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca imię, pierwszą
literę nazwiska oraz miejscowość, w której zamieszkuje Laureat) jest ogłaszana na Stronie Internetowej
w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (dalej: „Lista Laureatów”).
4.10. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie
świadczącego usługi kurierskie w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia pozytywnej weryfikacji
danego Laureata, jednak nie później niż do dnia 19 kwietnia 2018r.
4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku
zmiany danych (w tym np. adresu) Laureata lub wskazania błędnych danych adresowych przez
Laureata.
4.12. Wydanie Nagrody może być uzależnione od podpisania protokołu odbioru Nagrody.
4.13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Wykorzystanie w Zgłoszeniu Opisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec Opisu pełnia autorskich praw
majątkowych oraz że Opis nie narusza praw osób trzecich.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o
naruszaniu przez Opis wykorzystany w tym Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób
trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w pkt. 5.1 powyżej.
5.3. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie,
nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Opis na polu
eksploatacji obejmującym publiczne rozpowszechnianie za pomocą Strony Internetowej oraz kanałów
marki NeoNail w mediach społecznościowych, w tym szczególności Facebook, Instagram, Youtube na
okres jednego roku od dnia ogłoszenia Listy Laureatów.
6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres: magdalena.stoinska@neonail.pl w terminie do dnia 28
kwietnia 2018 r. (decyduje data serwera obsługującego pocztę elektroniczną Organizatora).
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
6.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania
przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora pocztą elektroniczną w
formie zwrotnej wiadomości e-mailowej.
6.4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących korzystania
z usługi drogą elektroniczną, Uczestnik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Cosmo Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Jasielska 10A, 60-476
Poznań (dalej: „Administrator”).
7.2. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
przeprowadzeniem Konkursu, z zastrzeżeniem danych Uczestników, którzy wyrażą fakultatywne

zgody, o których mowa w pkt. 3.4 Regulaminu. Dane osobowe tych Uczestników mogą być również
przetwarzane w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
7.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie.
Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 3.4 Regulaminu jest fakultatywne i nie jest wymagane do
udziału w Konkursie, jednak brak wyrażenia tych zgód uniemożliwia przetwarzanie podanych danych
osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo
żądania ich poprawiania.
7.5. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych w Konkursie oraz z
przetwarzaniem danych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowej drogą
elektroniczną należy kierować na adres Organizatora, Cosmo Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, adres: ul. Jasielska 10A, 60-476 Poznań.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
8.2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
8.3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z zastrzeżeniem
że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
8.4. W przypadku stwierdzenia złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu lub wpływania przez taką
osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć
Zgłoszenia takiego Uczestnika z Konkursu lub pozbawić go prawa do Nagrody.
8.5. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści
zawartych na Stronie Internetowej, przesyłania Zgłoszeń do Konkursu, publikowania treści na Stronie
Internetowej zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie
świadczone są nieodpłatnie przez cały Okres Konkursowy. Uczestnik może skorzystać z usługi
wielokrotnie do czasu zakończenia Okresu Konkursowego.
8.6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w
punkcie powyżej, w sposób wskazany w rdz. 6 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w
sposób i w terminie wskazanym w pkt. 6.3 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za
pośrednictwem usługi opisanej w pkt. 8.5 powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może
wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie
z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Internetowej wymaga dostępu do sieci
Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU
………………………………………………
imię
………………………………………………
adres e-mail
………………………………………………
numer telefonu komórkowego
………………………………………………
nazwisko
………………………………………………
data urodzenia
………………………………………………
adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)
………………………………………………
Numer PESEL

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby
wydania nagrody oraz umieszczenia moich danych na liście laureatów w konkursie. Przyjmuję do
wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Cosmo Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Jasielska 10A, 60-476
Poznań. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu związanym z wydaniem
nagrody oraz umieszczeniem danych na liście Laureatów w konkursie, podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
wydania mi nagrody oraz umieszczenia moich danych na liście Laureatów konkursu oraz że przysługuje
mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich
poprawiania.
……………………………………
(data i czytelny podpis)
Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w pkt. 3.1 regulaminu konkursu tzn. jestem
osobą pełnoletnią działającą w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jestem pracownikiem
Cosmo Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,
sprzedawcą hurtowym lub detalicznym produktów marki NeoNail ani ich pracownikiem, a także nie
jestem członkiem najbliższej rodziny tych osób.
……………………………………
(data i czytelny podpis)

