Regulamin Konkursu z Nagrodami Rzeczowymi pt. „Nowoczesna stylizacja
trymerem” organizowany przez Forum Media Polska Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest:
Forum Media Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307,
kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23,
reprezentowaną przez: Annę Frąckowiak Kaczmarek – Dyrektora Czasopism Branżowych
działająca na zlecenie:
Babyliss Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Puławskiej 405, 02-801
Warszawa, NIP: 108-00-03-862, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gosp. pod nr KRS: 0000296920,
REGON: 141236199, Kapitał zakładowy: 200.000 zł, reprezentowanej przez:
Pana Grzegorza Chmieleckiego – Dyrektora Generalnego.
1.2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie internetowej podanej w treści postu konkursowego.
1.3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na
ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem: www.facebook.com/BaByliss-PRO-Poland135134226510887/
1.4. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.5. Organizator zapewnienia prawidłową organizację przebiegu konkursu, a w szczególności dba o
prawidłowość zgłoszeń do konkursu.
2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
F80
a.
1. nagroda – Trymer FX7880E o wartości 510 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 56, 60 zł (
pięćdziesiąt sześć zł 60/100).
b.
2. nagroda – Trymer FX775E o wartości 380 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 42,20 zł (
czterdzieści dwa zł 20/100).
c.
3. nagroda – Trymer FX768E o wartości 280 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 31,10 zł (
trzydzieści jeden zł 10/100).
2.2. Zdobywca nagrody nie może domagać się wypłaty ich równowartości
w gotówce.
2.3. Nagrody pieniężne, o których mowa powyżej w pkt 2.1., zostaną przeznaczone
na pokrycie podatku należnego w związku z przyznaniem nagród.
2.4. Podatek od nagrody rzeczowej oraz nagrody pieniężnej, w zryczałtowanej
wysokości 10%, zostanie pobrany przez Organizatora Konkursu i wpłacony na
stosowny rachunek bankowy Urzędu Skarbowego zgodnie z aktualnie

obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dodatkowym warunkiem przyznania prawa do nagrody głównej jest podanie
przez nagrodzonego uczestnika, danych niezbędnych do sporządzenia
rozliczenia podatkowego.
2.5. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik
Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę
dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
2.6. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu.
3. Zasady konkursu
3.1. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika następujących działań:
Samodzielne wykonanie i zamieszczeniu fotografii wedle wytycznych z postu z Zadaniem
Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić z wykorzystaniem konta zarejestrowanego
użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.;
a. umieszczeniu w opisie zdjęcia hashtag’u - #BaBylissPROinspiruje
3.2. Uczestnik może wykonać działania konkursowe w czasie trwania konkursu, tj. od 26.06.2018 do
17.07.2018 lub do jego jednostronnego odwołania przez Organizatora.
3.3. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych,mdyskryminujących,
obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia
społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać
praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
3.4. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika
Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej
Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
3.5 Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego
własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników
Konkursu.
Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że nadesłane do Organizatora zdjęcie nie narusza praw, w
tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest
zgodna z obowiązującym prawem. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że posiada
wszystkie niezbędne zezwolenia osób trzecich, których wizerunki utrwalono na fotografii na
rozpowszechnianie tych wizerunków.
3.5. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące
kryteria: oryginalność pomysłu, technika wykonania, estatyka stylizacji.
3.6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu nie
będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
3.7. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzcę w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.
3.8. Zwycięzca jest zawiadamiany o wygraniu nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
portalu facebook.com i jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi danych do wysyłki nagrody
wymienionych w Regulaminie.

3.10 W przypadku braku odpowiedzi po upłynięciu 7 dni „Zwycięzca” traci prawo do nagrody a
Organizator jest zobowiązany do przyznania nagrody Uczestnikowi, którego udostępnione zdjęcie
jest kolejnym najlepszym według kryterium opisanego w pkt. 3.6.
3.11 Organizator wyśle nagrodę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o
której mowa w ust. 3.9 z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie
przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających
doręczenie Nagrody.

4. Postanowienie końcowe
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania
go na oficjalnym fanpage’u BaBylissPRO Poland.

5. ZASADY PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM
KONKURSU
Szanowny Uczestniku, poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób i w jakich celach oraz w
jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z przeprowadzaniem KONKURSU
1. KIM JESTEŚMY?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Polskiej 13, 60-595 Poznań.
2. KONTAKT Z NAMI
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu 61 66 55 800 lub adresem e-mail: bok@forummedia.pl. Możesz też wysłać list na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań z
dopiskiem „Moje dane osobowe” Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i
dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8-16.
3. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas
zgłoszenia udziału w Konkursie. Jeżeli uzyskasz nagrodę w Konkursie, Twoje dane będą przetwarzane w
celu wydania (wypłacenia) Tobie nagrody oraz przeprowadzenia koniecznych czynności związanych z
rozliczeniem podatku od ww. nagrody ( jeżeli taki podatek jest przewidziany przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa).
4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z jego regulaminem.
Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zgłoszenia udziału w Konkursie. Twoje dane
będą przetwarzane w celu wydania (wypłacenia) Tobie nagrody oraz przeprowadzenia koniecznych
czynności związanych z rozliczeniem podatku od ww. nagrody( jeżeli taki podatek jest przewidziany
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa).
5. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:
5.1. Imię i nazwisko,
5.2. Adres e-mail,
5.3. Numer telefonu,
5.4. Udzielone przez Ciebie zgody,

5.5. W przypadku gdy w Konkursie przewidziana jest nagroda pieniężna- Twój bank i numer
rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona nagroda pieniężna (jeżeli uzyskasz
nagrodę i podasz nam te dane na potrzeby jej wypłacenia),
5.6. Adres działalności / adres do doręczeń (jeżeli uzyskasz nagrodę rzeczową i podasz nam te
dane na potrzeby jej wydania i wystawienia stosownych dokumentów podatkowych),
5.7. Numer PESEL (jeżeli uzyskasz nagrodę i podasz nam te dane na potrzeby jej wypłacenia i
wystawienia stosownych dokumentów podatkowych),
5.8. Numer IP i informacje o urządzeniu, z którego dokonałeś zgłoszenia udziału w Konkursie
oraz – ewentualnie – przesłałeś dodatkowe dane na potrzeby wypłacenia nagrody/ wydania
i wystawienia stosownych dokumentów podatkowych,
5.9. Twoje reklamacje, jeżeli je złożysz.
6. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe podane dla potrzeb zgłoszenia udziału w Konkursie przetwarzamy w celu
realizacji naszych zobowiązań wobec Ciebie z tytułu przeprowadzania Konkursu.
7. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dla celów przeprowadzenia Konkursu przetwarzamy dane do czasu jego zakończenia; po tym
okresie Twoje dane będziemy przechowywać w celach związanych z rozliczalnością naszych
działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez
okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat.
8. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane przekazujemy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania
działań związanych z przeprowadzaniem Konkursu. Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie
udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy ujawnić
naszym partnerom, w tym:
a) firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego,
dzięki któremu możemy prowadzić Konkurs;
b) firmom wspierającym nas w obszarze prawnym, podatkowym oraz w obszarze obsługi
księgowej.
9. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych:
9.1. Reguła adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia
danego celu przetwarzania;
9.2. Reguła transparentności – powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi
danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o
regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem;
9.3. Reguła prawidłowości – staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były
aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe
nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod
adresem bok@forum-media.pl;
9.4. Reguła integralności i poufności – stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i
integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym
się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i
technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki
zabezpieczające przed utratą Twoich danych;
9.5. Reguła rozliczalności – chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych
osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej
informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

10. JAKIE MASZ PRAWA?
10.1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne
prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i
powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują:
10.1.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz
danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z
powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
10.1.2. Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo
poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim
przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub
innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
10.1.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy
w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego
procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo
zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie
będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące
prawo, przychylimy się do Twojego żądania.
10.1.4. Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również „prawem do bycia zapomnianym”, oznacza Twoje prawo
do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej
dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że
nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy
obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb
podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności
naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w
możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich
pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane
dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które
musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla
bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
10.2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod
adresem e-mail: bok@forum-media.pl lub pisząc na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. ul.
Polska 13, 60-595 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
10.3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja
2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego
uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie
uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do
organu nadzoru.

1. Nagrodami w Konkursie będą:
a. 1. nagroda – Trymer FX7880E o wartości 510 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 56, 60 zł (
pięćdziesiąt sześć zł 60/100) przeznaczona na pokrycie podatku należnego w związku z przyznaniem
nagród.
b. 2. nagroda – Trymer FX775E o wartości 380 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 42,20 zł ( czterdzieści
dwa zł 20/100) przeznaczona na pokrycie podatku należnego w związku z przyznaniem nagród.
c. 3. nagroda – Trymer FX768E o wartości 280 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 31,10 zł ( trzydzieści
jeden zł 10/100) przeznaczona na pokrycie podatku należnego w związku z przyznaniem nagród.

Nagrody pieniężne, o których mowa powyżej w pkt X, zostaną pobrane od zwycięzców na zapłatę
podatku od nagród.

Podatek od nagrody rzeczowej oraz nagrody pieniężnej, w zryczałtowanej wysokości 10%, zostanie
pobrany przez Organizatora Konkursu i wpłacony na stosowny rachunek bankowy Urzędu Skarbowego
zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowym
warunkiem przyznania prawa do nagrody głównej jest podanie przez nagrodzonego uczestnika, danych
niezbędnych do sporządzenia rozliczenia podatkowego.

