REGULAMIN AKCJI „ ZOSTAŃ TESTERKĄ FARBY DO WŁOSÓW MARKI CECE OF SWEDEN ”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji „ZOSTAŃ TESTERKĄ FARBY DO WŁOSÓW MARKI CECE OF SWEDEN” zwanej
dalej „Testem” jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w 03-982 Warszawa ul. Kosmatki 16, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038797, posiadającą
numery: NIP 952-18-73-020, REGON 017355313, kapitał zakładowy 50 000 PLN, zwanym w
dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
1.2 Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3 Regulamin Testu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.beliso.eu
1.4 Uczestnikiem Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
1.5 Produktami przeznaczonymi dla Testerek jest 10 wybranych odcieni farb do włosów marki Cece
of Sweden. W skład produktów testowych wchodzą następujące kolory: 8.23 – beżowy jasny
blond, 9.23 – beżowy świetlisty blond, 10.23 – extra świetlisty beżowy blond, 8.27 – beżowy jasny
blond, 9.27 – beżowy bardzo jasny blond, 10.27 – beżowy popielaty blond, 11.27 – extra
świetlisty perłowy blond, 4.36 – czekoladowy brąz, 5.36 – czekoladowy jasny brąz, 6.36 –
czekoladowy ciemny blond.
1.6 Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech
przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad
przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności,
wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje
Komisji zapadają większością głosów.
1.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

II.

ZAŁOŻENIA TESTU

2.1 Zgłoszenia do testów przyjmowane są do 29 września 2017 r.
2.2 Test będzie przeprowadzony w wybranym terminie w salonie Ce-Ce Beauty Clinic,
ul. Sułkowicka 2/400-746 Warszawa.
2.3 Informacja o terminie zaproszenia na udziału w teście zostanie podana po zakwalifikowaniu się
do testów. Planowany termin przeprowadzenia testów od 4.10.2017r. do 13.10.2017 r.

III.

ZASADY PROWADZENIA TESTU

3.1 W celu wzięcia udziału w Teście uczestnik powinien:
a) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.beliso.eu.

b) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora akcji na adres e-mailowy:
marketing@beliso.eu
3.2 Spośród wszystkich przesłanych formularzy zgłoszeniowych, Komisja wybierze 30 zgłoszeń
najbardziej spełniających określone kryteria.
3.3 Informacje o zakwalifikowaniu się do testów zostaną przesłane indywidualnie na podany adres
e-mailowy, w terminie do 3 października 2017 r.
3.4 Wszystkie osoby biorące udział w testowaniu farb do włosów otrzymają zestaw profesjonalnych
kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Cece of Sweden.
IV.

DANE OSOBOWE

4.1 Administratorem danych osobowych jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w 03-982 Warszawa ul.
Kosmatki 16. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r., poz.1182 t.j.) i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Organizator akcji
Beliso Sp. z o.o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„ ZOSTAŃ TESTERKĄ FARBY DO WŁOSÓW MARKI CECE OF SWEDEN”
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi:
Stan włosa:
naturalne □

kolor: ………………………………………… siwe włosy: tak □ nie □

farbowane □

odrosty, długość w cm: ……………… kolor farby: ………………………………
kolor naturalny włosów przed farbowaniem: ………………………………….

kręcone □

naturalne □ trwała ondulacja □

długość włosów: …………………………….
Napisz nam dlaczego to właśnie Ty powinnaś wziąć udział testach i wypróbować wybrany kolor do
włosów.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………......................................................

Administratorem danych osobowych jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Kosmatki 16,
(dalej Beliso). Dane osobowe będą przetwarzane przez Beliso w celach związanych z realizacją konkursu oraz
przesyłania informacji o promocjach, organizowanych konkursach, jak i w celu archiwizacji. Beliso zapewnia
możliwość dostępu do informacji dotyczącej własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym żądania zaprzestania przetwarzania
danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest
jednoczesne z zaakceptowaniem Regulaminu.

Podpis
…………………………………..

