Regulamin konkursu
„ATOPOWE SOS Xera Calm A.D 2018”

1. Postanowienia ogólne
1.1.

Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, zwanego dalej
„Konkursem” jest

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie(kod: 00-762), przy ul.
Belwederskiej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000021960, kapitał zakładowy: 1 000 000 zł, NIP 526-24-09-388,
REGON 016262609-00018
1.2.

Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
zwanym dalej „Regulaminem”, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.3.

Konkurs trwa od dnia 23 kwietnia 2018 do 31 maja 2018 (do godziny 00:00).- W
tym terminie można zgłaszać udział w konkursie. Ogłoszenie wyników Konkursu
nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2018

1.4.

Informacja o Konkursie upowszechniana jest za pośrednictwem sieci Internet
(strona internetowa www.atopowesos.pl, portale społecznościowe

marki Eau

Thermale Avène), a także poprzez materiały informacyjne udostępnione przez
przedstawicieli Organizatora w placówkach sprzedaży produktów Organizatora
oraz gabinetach lekarskich właściwych ze względu na zastosowanie produktów
Organizatora.
1.5.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonywane są wyłącznie w formie pisemnej,
poprzez zgłoszenie przesłanie na adres Organizatora lub za pośrednictwem lekarza
dermatologa lub pediatrę w gabinecie którego zostały udostępnione informacje o
konkursie zgodnie z pkt. 1.4 Regulaminu.

2. Uczestnicy konkursu
2.1.

Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby
fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W
przypadku osób małoletnich (tj. do ukończenia 18. roku życia lub zawarcia
małżeństwa) niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie tej osoby jest
wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez rodziców/opiekunów prawnych.

2.2.

Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub
współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy
podmiotów

będących

stroną

umów

cywilnoprawnych

zawieranych

z

Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od
Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w
organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób
wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia lub ich małżonków.
2.3.

Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Tytule
oraz wezmą udział w danym Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Tytule
III Regulaminu, są dalej zwane „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

2.4.

Dana osoba może wyłącznie raz wziąć udział w Konkursie i otrzymać nie więcej
niż jedną nagrodę.

2.5.

Ze względu na charakter pierwszej nagrody, można ona być przyznana wyłącznie
Uczestnikowi Konkursu będącemu rodzicem (posiadającym prawa opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w niniejszym punkcie) lub opiekunem prawnymi
dziecka małoletniego chorującego na choroby skóry o podłożu atopowym,
wskazanego w formularzu zgłoszenia.

3. Udział w Konkursie
3.1.

W celu udziału w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
1)

Zakupić dwa produkty Eau Thermale Avène XeraCalm A.D w okresie trwania
Konkursu i zachować dowód zakupu (paragon, faktura VAT)

2)

wykonać zadanie konkursowe polegające na stworzeniu wraz z dzieckiem pracy
plastycznej zatytułowanej „Co oznacza dla Ciebie określenie <Spokojny Sen,
bez drapania>?” (dalej „Praca”). Praca może być sporządzona w dowolnej
formie (np. rysunek, rzeźba, fotografia itp.) a następnie jej zdjęcie powinno
zostać umieszczone na stronie www.atopowesos.pl

3)

wypełnić zamieszczony na stronie www.atopowesos.pl formularz zgłoszenia,
wzór którego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Poza danymi
osobowymi w tym numerem kontaktu do Uczestnika oraz rokiem urodzenia
dziecka małoletniego, Uczestnik będzie proszony o odpowiedź na 3 pytania

dotyczące historii choroby małoletniego dziecka, którego opiekunem jest
Uczestnik.
4)

Opcjonalnie – zainteresowani otrzymaniem nagrody dodatkowej uczestnicy
będą mogli opublikować w kanale społecznościowym Instagram lub Facebook
zdjęcie wykonanej pracy plastycznej dodając do postu hashtag #atopowesos i
oznaczając markę Eau Thermale Avène tagiem @eauthermaleavenepoland.

5)

Osoba małoletnia biorąca udział w konkursie musi posiadać zgodę
rodziców/opiekunów prawnych.

Praca musi spełniać określone poniżej następujące standardy:

3.2.
1)

Musi być oryginalna, kreatywna i nie może naruszać jakichkolwiek majątkowych
ani osobistych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, pokrewnych,
praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku;

2)

Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac zawierających treści sprzeczne z
prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w
szczególności

treści

ksenofobicznych,

rasistowskich,

pornograficznych,

obraźliwych lub wulgarnych;
3)

Praca nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące
Organizatora, podmiotów z grupy Pierre Fabre, produktów lub marki Eau Thermale
Avène ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, podmioty z grupy
Pierre Fabre, produkty lub markę Eau Thermale Avène w negatywny sposób;

4)

Praca nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków
towarowych innych niż przysługujące Organizatorowi.

3.3.

Wszelkie wyjaśnienia do Regulaminu dotyczące realizacji zadań konkursowych
będą dokonywane w okresie trwania Konkursu, niezwłocznie po otrzymaniu
zapytania przez Organizatora. Zapytania, o których mowa w poprzednim zdaniu
należy

przesłać

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres:

serwis.konsumencki@pierre-fabre.pl. Za datę doręczenia zapytania uznaje się datę
wpływu zapytania do Organizatora.
3.4.

Praca musi mieć charakter indywidualny i być wykonana przez Uczestnika, z
zastrzeżeniem, że w wykonywaniu Pracy może uczestniczyć dziecko, o którym
mowa w pkt 2.5 Regulaminu.

3.5.

Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których
Prace nie spełniają standardów określonych w pkt 3.2.

4. Przyznanie nagród w konkursie
4.1.

Wyboru nagrodzonych i zwycięzcy Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) ma charakter
dwuetapowy. W pierwszym etapie grupę nagrodzonych wyłania komisja
konkursowa I stopnia, składająca się z minimum 3 (trzech) osób – przedstawicieli
Organizatora (dalej: „Komisja”).

4.2.

W ramach pierwszego etapu, spośród wszystkich zgłoszonych Prac Komisja
dokonuje wyboru 10 (dziesięciu) Prac, których autorzy będą uprawnieni do
otrzymania nagród, o których mowa w pkt 5.4 Regulaminu (dalej: „Nagrody
Dodatkowe”) oraz wyboru 3 (trzech) finalistów, których prace podlegają ocenie w
ramach drugiego etapu. Warunkiem przejścia do drugiego etapu konkursu jest
dostarczenie Organizatorowi historii choroby małoletniego dziecka.

4.3.

Zwycięzca wyłoniony zostaje przez Komisję II stopnia spośród 3 (trzech) finalistów
wskazanych w pierwszym etapie konkursu. W skład Komisji II stopnia wchodzą
przedstawiciele głównej siedziby Organizatora (centrala we Francji) oraz lekarz
dermatolog, pracownik Uzdrowiska Dermatologicznego Avène. Wybierając
Zwycięzcę konkursu, Komisja bierze pod uwagę, kwalifikację oryginalność
pomysłu i treść Pracy plastycznej oraz kwalifikację medyczną małoletniego
dziecka, którego opiekunem jest Uczestnik.

5. Nagrody w konkursie
5.1.

W Konkursie zostanie przyznana 1 (jedna) Nagroda Główna, która zostanie
przyznana Uczestnikowi, który zajął pierwsze miejsce, tj. Zwycięzcy.

5.2.

Nagrodą Główną Zwycięzcy jest świadczenie w postaci sfinansowania przez
Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie, wyjazdu na Kurację
Dermatologiczną do Uzdrowiska dermatologicznego Avène, we Francji w okresie
wskazanym przez Organizatora 19 sierpnia 2018 - 8 września 2018 roku wraz z
przejazdem i zakwaterowaniem o szacunkowej wartości 25 000 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z zastrzeżeniem punkt 5.3 poniżej.

5.3.

W przypadku jeżeli Zwycięzcą Nagrody Głównej jest małoletni albo Zwycięzcą jest
rodzic/opiekun prawny małoletniego, którego dotyczyła Praca, a Nagroda Główna
na być realizowana na rzecz małoletniego, Nagroda Główna obejmuje także koszty
przejazdu oraz zakwaterowania 1 (jednej) osoby dorosłej – rodzic/opiekun prawny
małoletniego. Szacunkowa wartość Nagrody Głównej obejmującej świadczenia

wskazane w zdaniu pierwszym powyżej wynosi 25 000 zł (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy złotych).
5.4.

W Konkursie zostanie przyznanych 10 (dziesięć) Nagród Dodatkowych. Nagrodą
dodatkową jest: Zestaw dermokosmetyków Eau Thermale Avène o maksymalnej
wartości 350 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) oraz zestaw lalek pluszowych
Xera i Calmito o wartości 100 zł (słownie: sto złotych).

5.5.

Każdy uczestnik, który dodatkowo opublikuje na swoim profilu społecznościowym
Instagram lub Facebook zdjęcie pracy plastycznej, o której mowa w punkcie 3.1.4,
będą uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci produktu gamy Xera Calm A.D.
Każda osoba (konto) może otrzymać tylko jedną nagrodę w okresie trwania
konkursu.

5.6.

Szczegółowe

zasady

przekazania

Nagrody

Głównej,

w

szczególności

doprecyzowania terminu, godzin, rodzajów środków lokomocji, z poszanowanie
ustaleń niniejszego Regulaminu, zostaną ustalone w odrębnej umowie zawartej
przez Organizatora ze Zwycięzcom.
5.7.

Do każdej nagrody przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną („Nagroda pieniężna”)
w kwocie stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych podlegającego rozliczeniu przez Organizatora jako płatnika
podatku dochodowego od osób fizycznych właściwego z tytułu otrzymania nagrody
przez Uczestnika. Bez konieczności uzyskania zgody Uczestnika, Nagroda
pieniężna zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu
Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

5.8.

Nagrody dodatkowe, nagroda za drugie i trzecie miejsce zostaną doręczone
nagrodzonym Uczestnikom w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu w
sposób wybrany przez Organizatora, na adres wskazany przez Uczestników w
Zgłoszeniu.

5.9.

W celu odbioru przyznanej Nagrody Głównej, Zwycięzca zobowiązany jest też do
spełnienia następujących warunków:

5.9.1.

Podpisania umowy z Organizatorem, w której doprecyzowane zostaną warunki
przekazania Nagrody Głównej oraz zawarte zostaną zgody i złożone
oświadczenia wskazane w Regulaminie;

5.9.2.

Podpisania umowy z Uzdrowiskiem Dermatologicznym Avène, w tym podania
wymaganych

przez

uzdrowisko

danych

osobowych

i

udostępnienia

dokumentacji medycznej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
5.9.3.

Wyrażenia zgody na wzięcie przez Zwycięzcę oraz dziecko, o którym mowa w
pkt 2.5. Regulaminu udziału w sesji zdjęciowej oraz video, dotyczącej pobytu
w Uzdrowisku Dermatologicznym Avène;

5.9.4.

Wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy oraz dziecka, o
którym mowa w pkt 2.5. Regulaminu przez Organizatora oraz Uzdrowisko
Dermatologiczne Avène, w celach promocyjnych i reklamowych związanych z
udziałem w Konkursie.

5.10.

Wszelkie zgody i oświadczenia dotyczące udziału dziecka, o którym mowa pkt 2.5.
Regulaminu muszą być złożone z poszanowaniem prawa, w ramach praw
przysługujących Uczestnikowi i po uzyskaniu, ewentualny, zgód podmiotów
trzecich.

5.11.

Niespełnienie wymogów określonych w Regulaminie może skutkować utratą prawa
do Nagrody Głównej decyzją Organizatora. Organizator uprawniony jest wtedy do
wyboru innej Pracy, której przyzna Nagrodę Główną albo do nieprzyznania
Nagrody Głównej w Konkursie.

5.12.

Nagrody nie podlegają wymianie na inne świadczenia niż określone w Regulaminie.
Organizator nie realizuje na rzecz Uczestników innych świadczeń niż wprost
wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5.13.

Organizator informuje, że skorzystania z Nagrody Głównej wymaga komunikacji w
języku francuskim lub angielskim. Organizatora nie zapewnia i nie finansuje
tłumaczeń.

5.14.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez
Zwycięzcę z Nagrody Głównej przyczyn medycznych.

5.15.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez
Zwycięzcę z Nagrody Głównej również z innych niż określone w pkt 5.15 przyczyn
nieleżących po stronie Organizatora.

6. Prawa autorskie i do wykorzystania wizerunku
6.1.

Przekazując Pracę w ramach Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem
nadesłanej przez siebie Pracy (dalej również „dzieło”), oraz posiada zgodę osób
biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek itd. – jeżeli takie

występują) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację. Odpowiedzialność za
wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do
Organizatora Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
6.2.

Z chwilą przyjęcia dzieła przez Organizatora Konkursu (w tym przyjęcia w sposób
dorozumiany), Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe do dzieła przesłanego w ramach konkursu, do nieograniczonego w
czasie korzystania i rozporządzania dziełami w kraju i za granicą w całości lub w
dowolnej części w szczególności na następujących polach eksploatacji:

6.2.1.

utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym
techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną

drukiem oraz na kliszy

fotograficznej,
6.2.1.1.

zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej
możliwej technice,

6.2.1.2.

sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu,

6.2.1.3.

digitalizację,

6.2.1.4.

prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

6.2.1.5.

sporządzanie wydruku komputerowego,

6.2.1.6.

prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w
systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez
zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym
nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i
dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem,

6.2.1.7.

prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy

w

tym

techniką

drukarską,

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej,
6.2.1.8.

nieodpłatne lub płatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych
egzemplarzy,

6.2.1.9.

wykorzystanie (w całości lub w części) w celu promocji, reklamy,
informacji, marketingowych

6.2.1.10.

prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych,

6.2.1.11.

prawo do dostosowanie do formatu innych urządzeń np. telewizorów,

6.2.1.12.

wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w
sposób umożliwiający transmisje odbiorczą przez zainteresowanego

użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a także
zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskie
6.3.

Przystępując do Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie
autorskich praw osobistych do utworu w zakresie: decydowania o pierwszym
udostępnieniu dzieł publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z dzieł.

6.4.

Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania dzieła ani jego
udostępniania publiczności.

6.5.

W związku z chęcią wykonania przez Organizatora materiałów, w których zostanie
wykorzystany wizerunek Zwycięzcy oraz dziecka, o którym mowa w pkt 2.5.
Regulaminu,

Zwycięzca, przed odbiorem Nagrody Głównej zawiąże z

Organizatorem umowę, w której

wyrazi zgodę na wykorzystanie swojego

wizerunku oraz wizerunku dziecka, o którym mowa w pkt 2.5. Regulaminu, jak
również wypowiedzi swoich i dziecka, o którym mowa w pkt 2.5. Regulaminu w
filmie zarejestrowanym w trakcie wyjazdu w ramach korzystania z Nagrody
Głównej, a także w innych materiałach promujących produkty marki Eau Thermale
Avène, w szczególności:
6.5.1.

ulotkach i innych materiałach, dystrybuowanych na terytorium RP,

6.5.2.

w mediach (prasa, telewizja, radio),

6.5.3.

komunikatach upublicznianych przez Internet ( Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, strona www), a także na wykorzystanie jego wizerunki oraz
wypowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora i profilach w
portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, a także w
innych mediach.

6.6.

Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym artykule obejmie wykorzystanie i
rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi przez okres trzydziestu sześciu (36)
miesięcy licząc od dnia, w którym po raz pierwszy wizerunek ten będzie
wykorzystany, za co Zwycięzcy ani innemu podmiotowi nie przysługuje
wynagrodzenie.

6.7.

Zwycięzca złoży w umowie oświadczenie, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z
zezwoleniem zawartym w umowie nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych
praw.

6.8.

Organizator będzie mógł przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z
wizerunku Zwycięzcy i dziecka, o którym mowa w pkt 2.5 Regulaminu na zasadach
określonych w umowie, w celu promocji produktów marki Eau Thermale Avène.

7. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu
7.1.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia
wymogów uczestnictwa określonych w punkcie 2 Regulaminu lub jeżeli Praca nie
spełnia wymaganych standardów określonych w pkt 3.2 Regulaminu lub w
przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje
o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w danym Konkursie, a Uczestnik traci
prawo do otrzymania Nagrody. Niezależnie od powyższego, Komisja jest
uprawniona do żądania od Uczestników, przed dokonaniem wyboru Zwycięzców,
dodatkowych

dokumentów

i

informacji,

w

szczególności

oświadczenia

przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział małoletniego w
Konkursie lub dokumentów i informacji potwierdzających zgodność Pracy ze
standardami określonymi w pkt 3.2 Regulaminu.

8. Reklamacje
8.1.

Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa
uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia
roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego
Konkursu.

8.2.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać
przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1 Regulaminu
lub przesłana emailem na adres: serwis.konsumencki@pierre-fabre.pl. Dla
ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji
rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko,
adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji,
jak również określenie żądania.

8.3.

Reklamacja, o której mowa pkt 8.1-8.2 powyżej, powinna zostać zgłoszona w
terminie 2 (dwóch) tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności
stanowiącej podstawę tej reklamacji.

8.4.

Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni
od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w
formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

9. Ochrona danych osobowych
9.1.

Administratorem danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w: ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa („Administrator”):

9.2.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu i przyznania nagród oraz celów
rozliczeniowo-podatkowych związanych z przyznaniem nagrody, na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9.3.

Odbiorcą danych osobowych będzie: pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające
dane na zlecenie Administratora w celu realizacji konkursu.

9.4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat (trzydziestu sześciu miesięcy).

9.5.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
•

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem

•
9.6.

wniesienia skargi do organu nadzorczego (aktualnie GIODO).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich podanie jest niezbędne do uczestnictwa w
konkursie oraz odebrania nagród.

9.7.

Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu,
Organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celu prowadzenia działań
edukacyjno-promocyjnych dla marki Eau Thermale Avène, gamy Xera Calm A.D. Dane
nie będą wykorzystywane w innym celu niż do budowania wizerunku marki Eau Thermale
Avène jako wspierającej pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry.

10. Postanowienia końcowe.
10.1.

W okresie, o którym mowa w pkt 1.3 niniejszy regulamin dostępny jest w na stronie
www.atopowesos.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

10.2.

Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej
nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

10.3.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po
stronie Uczestników.

10.4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez
podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

10.5.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

10.6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie

przepisy

Kodeksu

cywilnego

(w

szczególności

dotyczące

przyrzeczenia publicznego) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

