
                                 REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 10.04.2021 r. 

                                             § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Organizatorem  konkursu  „Paznokcie  piękne  na  wiosnę”  (zwanym  dalej  „Konkursem”)
jest marka Minka Nails NIP: 6262801603 z siedzibą w Tarnowskich Górach.
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2.Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  Uczestników  Konkursu
jest Organizator. 
3.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
przez  Uczestnika  do  Konkursu.  Uczestnikom  udostępniającym  dane  przysługuje  prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
5.  Konkurs  nie  jest  stworzony,  przeprowadzony,  administrowany,  wspierany  ani
sponsorowany  przez  Facebook,  przez  co  serwis  Facebook  jest  zwolniony
z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. 
6. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage marki Minka
Nails i jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

                                    
                                                 § 2. UCZESTNICY KONKURSU 
1.  Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  osoby  pełnoletnie  zamieszkałe  na  terenie
Rzeczpospolitej  Polskiej  posiadające  osobiste,  prawdziwe  konto  na  portalu
społecznościowym Facebook.
2. W konkursie nie będą brane pod uwagę osoby prowadzące fikcyjne konta. 
3.  Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i dobrowolnie
przystępuje do konkursu i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu konkursu oraz ogólnego
regulaminu portalu Facebook. 
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych
w szczególności do opublikowania danych na profilu organizatora w przypadku zwycięstwa

                            § 3. NAGRODA I WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W konkursie nagrodę wygrywa jeden wybrany przez powołaną komisję konkursową przez
Organizatora  uczestnik,  który  wykona  prawidłowo  zadanie  konkursowe,  odpowie
w najciekawszy  sposób  na  pytanie:  Jaki  kolor  lakieru  hybrydowego  polecacie  z  naszej
oferty  na  randkę  i  dlaczego?W  konkursie  brani  są  tylko  uczestnicy,  którzy  polubili
wskazane przez Organizatora 3 fanpage:
-Minka | Facebook 
-MNShop | Facebook 
-DermaHair | Facebook 
2.  Zwycięzcy  nie  przysługuje  prawo wymiany  Nagród na  gotówkę  ani  nagrody  innego
rodzaju. 
3. Nagrodą w konkursie jest zestaw 3 lakierów hybrydowych Minka Nails.
4.  Organizator  zobowiązuje  się  dostarczyć  nagrodę  na  podany  adres  przez  Zwycięzcę
wyłącznie  na  terenie  polski  przesyłką  kurierską.  W  przypadku  nieodebrania  nagrody
w terminie Organizator nie ponawia wysyłki i nagroda przepada.
5. Uczestnik, który zwycięży, zobowiązuje się w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
przekazać  Organizatorowi  adres,  na  który  wysłana  zostanie  nagroda  za  pośrednictwem
portalu Facebook .
6.  W konkursie  mogą  uczestniczyć wyłącznie  osoby  pełnoletnie  zamieszkałe  na  terenie

https://www.facebook.com/ProfesjonalneKosmetykidoStylizacjiPaznokci
https://www.facebook.com/ProfesjonalneKosmetykiDoWloswDermaHair
https://www.facebook.com/MartaMNshop/


Rzeczpospolitej Polskiej, osoby niespełniające wymagań nie będą brane pod uwagę.

                                    § 4. TERMINY KONKURSOWE
1. Konkurs jest dostępny jako post konkursowy na portalu społecznościowym Facebook na
oficjalnym fanpage Organizatora 
2. Konkurs trwa od dnia 10 kwietnia 2021 roku do dnia 1 maja 2021 r. do godz. 23:59.
3.  Organizator  zobowiązuje  się  do  wyłonienia  Zwycięzcy  do  5  dni  roboczych
od  zakończenia  konkursu.  Informacja  ta  zostanie  opublikowana  publicznie  na  fanpage
Organizatora.

           § 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawdziwość danych Uczestników Konkursu,
w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn niezależnych od Organizatora
w szczególności wtedy, kiedy uczestnik nie podał prawdziwego adresu do wysyłki nagrody
lub podane dane były niekompletne, niepełne lub nie zawierały prawdziwych informacji. 
2.  Organizator  nie  prowadzi  kontroli  treści  umieszczanych  przez  Uczestników,  jednak
zastrzega sobie  prawo do usunięcia obraźliwych treści  i  dyskwalifikacji  poszczególnych
Uczestników  jeśli  Komisja  Konkursowa  stwierdzi,  że  został  naruszony  regulamin
niniejszego  konkursu  lub  portalu  społecznościowego  Facebook.  Decyzje  Organizatora
w tym zakresie są traktowane jako ostateczne i nie podlegają reklamacji, odwołaniu i innym
formom sprzeciwu wykluczonym Uczestnikom. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, platformy Facebook czy przeglądarek internetowych.
4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  czasowe lub  stałe  zablokowanie  strony
lub aplikacji ze strony Facebooka.

                    § 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
do celów konkursowych
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres  konkursowy i  do momentu wręczenia nagród oraz  w przypadku Zwycięzcy
w celach ogłoszenia wyniku.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane  są  podawane  na  zasadach  dobrowolności,  przy  czym  w  zakresie  uczestnictwa
w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4.  W momencie usunięcia danych lub konta na Facebooku Użytkownik traci możliwość
dalszego  Uczestnictwa w Konkursie.

                                        § 7. PRAWA AUTORSKIE
1.  Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  publikacje  i  wykorzystanie  odpowiedzi
konkursowej na stronie www.minkanails.pl i portalach społecznościowych

                                                      § 8. REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy mogą
zgłaszać  w  prywatnych  wiadomościach  kierowanych  do  Organizatora  przez  Facebooka.
Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do 24 godzin od zakończenia konkursu.
2.  Reklamacja  zgłoszona  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą  brane  pod  uwagę.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, w formie wiadomości prywatnej do

http://www.minkanails.pl/


Uczestnika Konkursu.

                             § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  10  kwietnia  2021  i  obowiązuje  do  momentu
zakończenia konkursu
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa. 
3. Spory wynikające z Konkursu będą rozwiązywane polubownie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Organizatora
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.minkanails.pl
w zakładce blog w poście informującym o konkursie
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

http://www.minkanails.pl/

