§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest marka Seboradin.
4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa,
które uczestnik (dalej: „Uczestnik”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu.
6. Konkurs trwa od dnia 21.01.2021 do dnia 31.01.2021 do godziny 23:59:59. (dalej: „Czas trwania
Konkursu”).
7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych Regulaminem trzech laureatów
spośród tych Uczestników Konkursu, którzy w Czasie Trwania Konkursu dokonają prawidłowego
zgłoszenia (dalej: „Zgłoszenie”) konkursowego poprzez:
✅ zamieszczeniu pod postem konkursowym na stronie: https://www.facebook.com/Seboradin
komentarza w którym Uczestnik będzie argumentował dlaczego właśnie do niego powinna trafić
nagroda: bezpłatne konsultacje trychologiczne (on-line lub stacjonarnie) w Centrum Zdrowego Włosa
(Karola Jana Chodkiewicza 8, 31-532 Kraków) oraz wybrane podczas tych konsultacji kuracje
kosmetyków Seboradin.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wyłącznie w wieku od 13-tego roku życia, mające stałe miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: (i) są pełnoletnie i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych lub (ii) ukończyły 13 lat i/lub posiadają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych i uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego na swój udział w Konkursie.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów oraz pracownicy Organizatora,
pracownicy Organizatora i Dystrybutora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez
najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na wykorzystanie
jego/jej wizerunku (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli Organizator uzna to za stosowne) przez
Organizatora bez odpłatności do celów promocji marki Seboradin.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci
teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą
których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u
operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.
7. Każdy Uczestnik, który poda się za inną osobę lub poda fałszywe dane osobowe (w tym wizerunek),
zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.
8. Nieprzestrzeganie lub niedopełnienie postanowień Regulaminu będzie skutkowało dyskwalifikacją
danego Uczestnika.
9. Dany Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wyłącznie jeden raz. Kolejne zgłoszenie tego
samego Uczestnika do Konkursu nie będzie brane pod uwagę.

§ 3. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
Bezpłatna konsultacja trychologiczna (on-line lub stacjonarnie) w Centrum Zdrowego Włosa (Karola
Jana Chodkiewicza 8, 31-532 Kraków) w terminie do 28.02.2021 roku oraz dobrana przez trychologa
podczas konsultacji kuracja kosmetykami Seboradin.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
3. Nagrody na koszt Organizatora będą wysyłane tylko raz. W przypadku nieodebrania Nagrody lub
podania błędnych danych, powtórna wysyłka nagród odbędzie się na koszt Laureata.
4. Na dane do wysyłki czekamy 7 dni roboczych, po tym czasie prawo do nagrody przepada.
§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wyłonienie tych Uczestników Konkursu, którzy dokonają prawidłowego
zgłoszenia opisanego w § 1 punkt 7.
2. Jury w postaci przedstawicieli Organizatora wyłoni trzech laureatów Konkursu.
3. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: https://www.facebook.com/Seboradin nie później niż 7 dniu
po zakończeniu konkursu.
§ 5. DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon) odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich
poprawiania oraz żądania usunięcia.
3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Seboradin (dalej: „Organizator”).
5. Dane będą przetwarzane w celu ogłoszenia wyników konkursu na stronie
https://www.facebook.com/Seboradin oraz w celu wysłania nagrody przez kuriera.
6. Dane będą przechowywane przez okres maksymalnie dwóch dni roboczych od momentu
przesłania ich za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
Osobowych).
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na Stronie Konkursu.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i inne przepisy prawa polskiego.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo siedzibie Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, o ile
zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach
będzie umieszczona na Stronie Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie
Konkursu.

