REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
PT. “PIĘKNO NIEJEDNO MA IMIĘ”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem konsumenckiej loterii promocyjnej pt. „Piękno niejedno ma imię” zwanej dalej
„loterią promocyjną” lub „Loterią” jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Tatrzańskiej 8, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071, REGON 634370884
(dalej: Organizator).

1.2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 grudnia
2009 r. o grach hazardowych.

1.3.

Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzona na podstawie
zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem).

1.4.

Niniejszą loterią promocyjną objęte są wszystkie produkty marek:
1.4.1. Schwarzkopf (tj. Taft, got2b, Palette, Gliss Kur, Schauma, Ultime, Color Mask, Color
Expert, Perfect Mousse, Vademecum oraz Denivit),
1.4.2. Fa,
1.4.3. Syoss
– znajdujące się w ofercie handlowej spółki Henkel Polska Sp. z o.o., dostępne w sprzedaży na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie sprzedaży promocyjnej, o którym mowa w pkt 1.5.
Regulaminu (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi).

1.5.

Loteria trwa w dniach od 2 stycznia 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku. Sprzedaż Produktów
Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa w dniach od 2 stycznia 2017 roku
do 28 lutego 2017 roku (dalej: okres sprzedaży promocyjnej). Poza okresem sprzedaży
promocyjnej Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży, jednakże wówczas ich zakup
nie uprawnia do udziału w Loterii. Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe w myśl zasad
opisanych w punkcie 2 Regulaminu w dniach od 2 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2017 roku.

1.6.

Informacje na temat loterii promocyjnej udostępniane są poprzez materiały promocyjne
umieszczone w sklepach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na stronie internetowej
www.imiepiekna.pl i w innych mediach. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego
Regulaminu.

1.7.

Udział w loterii promocyjnej jest dobrowolny.

1.8.

Loteria promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, nabywających Produkty Promocyjne i biorących udział w Loterii
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania Regulaminu
oraz posiadają miejsce zamieszkania w Polsce (dalej zwanych: Uczestnikami).

1.9.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia):
Henkel Polska Sp. z o.o. i Albedo Marketing sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.10. W Loterii nie będą akceptowane dowody zakupu w postaci faktur VAT.
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1.11. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

2.1.

W loterii promocyjnej może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.8 z zastrzeżeniem pkt 1.9
Regulaminu, która w trakcie trwania loterii promocyjnej spełni łącznie niżej wymienione warunki:
2.1.1. zakupi jednorazowo (tzn. na jednym paragonie fiskalnym) w okresie od dnia 2 stycznia
2017 roku od godz. 00:00:01 do dnia 28 lutego 2017 roku do godziny 23:59:58 w sklepie
na terenie Polski Produkt lub Produkty Promocyjne marki:
2.1.1.1. Schwarzkopf (tj. Taft, got2b, Palette, Gliss Kur, Schauma, Ultime, Color Mask,
Color Expert, Perfect Mousse, Vademecum oraz Denivit), albo
2.1.1.2. Fa, albo
2.1.1.3. Syoss
– za łączną kwotę minimum 10,00 zł brutto;
2.1.2. wyśle zgłoszenie udziału w loterii promocyjnej poprzez wypełnienie dedykowanego
marce zakupionych Produktów Promocyjnych formularza zgłoszeniowego (zwanego
dalej: Formularzem zgłoszeniowym), dostępnego na stronie www.imiepiekna.pl w okresie
od 2 stycznia 2017 roku od godziny 00:00:05 do 28 lutego 2017 roku do godziny 23:59:59
(podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego: Albedo Marketing Sp.
z o. o . z siedzibą w Poznaniu).
2.1.3. zachowa do końca trwania loterii oryginał paragonu fiskalnego, będący podstawą danego
zgłoszenia, potwierdzający zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt
2.1.1. Regulaminu.

2.2.

Aby jednorazowy zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych za łączną kwotę minimum 10,00
zł brutto spełniał warunki wynikające z pkt 2.1.1. Regulaminu, na kwotę tę muszą składać się
Produkt lub Produkty Promocyjne jednej z marek wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu. Nie stanowi
podstawy udziału w Loterii zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych różnych marek spośród
wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu jeśli na każdą z tych marek przypada kwota niższa niż 10,00 zł
brutto. Dla przykładu: jednorazowy zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych marki Syoss za
kwotę 11,00 zł brutto uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Jednorazowy łączny zakup Produktu
Promocyjnego marki Fa za kwotę 8 zł brutto, Produktu Promocyjnego marki Syoss za kwotę 7 zł
brutto oraz Produktu Promocyjnego marki Schwarzkopf za kwotę 9 zł brutto (tj. łącznie za kwotę
24 zł brutto) nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii, ponieważ dla żadnej z marek Produktów
Promocyjnych nie został spełniony wymóg minimalnej wartości zakupu w kwocie 10,00 zł brutto.

2.3.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.imiepiekna.pl dostępny jest oddzielnie dla
każdej z trzech marek Produktów Promocyjnych objętych Loterią (tzn. Schwarzkopf, Fa oraz
Syoss). Uczestnik w celu zgłoszenia udziału w Loterii powinien po otwarciu strony
www.imiepiekna.pl wejść w zakładkę, która zawiera Formularz zgłoszeniowy dedykowany danej
marce Produktów Promocyjnych, który Uczestnik zakupił zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu.
Przykładowo: jeśli Uczestnik zakupił zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu Produkt lub Produkty
Promocyjne marki Syoss, w celu zgłoszenia udziału w Loterii powinien po otwarciu strony
www.imiepiekna.pl wejść w zakładkę z Formularzem zgłoszeniowym dedykowanym marce Syoss.

2.4.

Prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.imiepiekna.pl
obejmuje:
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2.4.1. wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych osobowych takich jak: adres email, imię do wygrawerowania na ewentualnie uzyskanej nagrodzie, o której mowa w pkt
3.1.4 Regulaminu (dane obligatoryjne); numer telefonu komórkowego (dana opcjonalna);
2.4.2. wpisanie numeru paragonu fiskalnego, będącego podstawą danego zgłoszenia,
potwierdzającego zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych;
2.4.3. złożenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego
postanowień;
2.4.4. kliknięcie przycisku „Wyślij” – co stanowi wysłanie Formularza zgłoszeniowego do
Organizatora.
2.5.

Jednorazowy zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych jednej z marek wskazanych w pkt 1.4.
Regulaminu uprawnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia udziału w Loterii, choćby zakup ten
był dokonany na kwotę stanowiącą wielokrotność 10,00 zł brutto.

2.6.

Jeden paragon fiskalny upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia w Loterii, chyba, że
stwierdza jednorazowy zakup za łączną kwotę minimum 10,00 zł brutto Produktu lub Produktów
Promocyjnych więcej niż jednej marki spośród wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu. Wówczas
Uczestnik na podstawie jednego paragonu fiskalnego może zgłosić udział w Loterii tyle razy, ile na
danym paragonie fiskalnym zostały spełnione warunki zakupu Produktu lub Produktów
Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu, przy czym każde zgłoszenie powinno nastąpić
odrębnie poprzez wypełnienie i wysłanie dedykowanego właściwej marce Produktów
Promocyjnych Formularza zgłoszeniowego. Przykładowo: jeśli Uczestnik na jednym paragonie
fiskalnym zakupił Produkt lub Produkty Promocyjne marki Fa za łączną kwotę 15,00 zł brutto oraz
Produkt lub Produkty Promocyjne marki Syoss za łączną kwotę 20,00 zł brutto, ma prawo do
wysłania na podstawie takiego paragonu fiskalnego dwóch zgłoszeń w Loterii, przy czym każde
poprzez wypełnienie i wysłanie odrębnego Formularza zgłoszeniowego – jednego dedykowanego
marce Fa, a drugiego dedykowanego marce Syoss.

2.7.

Każdy przesłany Formularz zgłoszeniowy na www.imiepiekna.pl to jedno zgłoszenie w loterii
promocyjnej. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie, o których mowa w punktach
od 2.1 do 2.6. Regulaminu.

2.8.

Numer paragonu fiskalnego, który Uczestnik powinien podać w Formularzu zgłoszeniowym
zgodnie z pkt 2.4.2. Regulaminu oznacza numer znajdujący się w górnej części paragonu
fiskalnego, nad listą produktów i na wysokości daty wystawienia paragonu fiskalnego. Załącznik
nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której
zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.

2.9.

Data zakupu na paragonie fiskalnym nie może być późniejsza niż data wysłania Formularza
zgłoszeniowego poprzez stronę www.imiepiekna.pl.

2.10. W odpowiedzi na prawidłowy Formularz zgłoszeniowy wysłany przez stronę www.imiepiekna.pl
pokaże się komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii. W przypadku błędnego
wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na stronie www.imiepiekna.pl pojawi się informacja
o stwierdzonych błędach.
2.11. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu
wskazanego w punkcie 2.1.2 nie będą brały udziału w Loterii.
2.12. O chwili przesłania zgłoszenia w Loterii (tj. Formularza zgłoszeniowego) decyduje data i godzina
jego otrzymania przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia
(Formularza zgłoszeniowego) przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Formularza
zgłoszeniowego na serwer teleinformatyczny Organizatora. Każde przesłane zgłoszenie otrzyma
własny unikalny numer identyfikacyjny.
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2.13. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz
organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje
takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie
wykluczony z Loterii.
2.14. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń,
które automatycznie generują zgłoszenia w Formularzu zgłoszeniowym na stronie
www.imiepiekna.pl. Zakazane jest generowanie zgłoszeń w Formularzu internetowym na stronie
www.imiepiekna.pl w sposób inny niż osobiste wypełnienie Formularza zgłoszeniowego przez
Uczestnika. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie
prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów
i wykluczenia z loterii promocyjnej Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.
3.

PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

3.1.

Nagrodami w loterii promocyjnej są:
3.1.1. jedna Nagroda Główna nr 1 o łącznej wartości 11.111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy
sto jedenaście złotych 00/100), składająca się z dwóch części:
3.1.1.1. części pierwszej: nagrody pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100) nagroda zostanie przekazana w formie karty płatniczej
VISA z limitem środków na karcie równym wartości 10 000 zł, której ważność
zostanie określona na karcie;
3.1.1.2. części drugiej: dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 00/100), przeznaczonej na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii.
3.1.2. jedna Nagroda Główna nr 2 o łącznej wartości 11.111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy
sto jedenaście złotych 00/100), składająca się z dwóch części:
3.1.2.1. części pierwszej: imiennego vouchera do biura podróży TUI o wartości
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), termin ważności
vouchera – do dnia 31.12.2017 r.;
3.1.2.2. części drugiej: dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 00/100), przeznaczonej na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii.
3.1.3. jedna Nagroda Główna nr 3 o łącznej wartości 11.111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy
sto jedenaście złotych 00/100), składająca się z dwóch części:
3.1.3.1. części pierwszej: vouchera o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100) do zrealizowania w dowolnym hotelu SPA lub salonie Day SPA
dostępnym na portalu podarujspa.pl na dowolne zabiegi SPA lub pakiety usług
SPA, w tym pobyty hotelowe; termin ważności vouchera – do dnia
31.10.2017 r.;
3.1.3.2. części drugiej: dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 00/100), przeznaczonej na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii.
3.1.4. 300 (słownie: trzysta) Nagród II Stopnia o łącznej wartości 55.500,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Pojedynczą Nagrodę II Stopnia stanowi
pozłacany naszyjnik marki „YES” z wygrawerowanym imieniem, o wartości jednostkowej
185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto.
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3.2.

Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z karty przedpłaconej zasilonej kwotą Nagrody Głównej
nr 1 (dalej: Karta) ma obowiązek zapoznać się z regulaminem użytkowania Karty załączonym do
karty stosowanym przez bank, który ją wydał oraz dokonać aktywacji Karty we właściwym dla niej
telefonicznym centrum obsługi klienta tj. banku Citi Handlowwy pod nr +48 226922439. Wszelkie
roszczenia związane z korzystaniem z Karty powinny być kierowane do banku, który wydał Kartę,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Stan salda Karty
Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem usług oferowanych przez bank, który wydał Kartę.
Środki pieniężne na Karcie powinny zostać wykorzystane przed upływem terminu jej ważności.
Termin ważności Karty określony jest na jej awersie. Środki pieniężne, którymi zasilona została
Karta mogą być wykorzystane w szczególności poprzez dokonywanie płatności bezgotówkowych
lub wypłat gotówki w bankomacie, przy czym takie czynności mogą wiązać się z naliczeniem opłat
przez bank, który wydał Kartę, które to opłaty laureat nagrody ponosi we własnym zakresie.

3.3.

Vouchery wchodzące w skład Nagrody Głównej nr 2 oraz nr 3 stanowią środki płatnicze
umożliwiające zakup usług z oferty podmiotów je honorujących (odpowiednio: Biuro Podróży TUI
albo hotele SPA lub salony Day SPA dostępne na portalu podarujspa.pl). W razie niewykorzystania
vouchera, jak również zakupienia usług o wartości niższej niż wartość vouchera, laureatowi nie
przysługuje zwrot wartości nagrody lub różnicy pomiędzy jej wartością a wartością zakupionych
usług. Szczegółowe zasady realizacji Nagrody Głównej nr 2 oraz nr 3 określają regulaminy i
wszelkie inne zasady realizacji usług przez podmioty je honorujące, z którymi laureat Loterii
powinien zapoznać się przed realizacją vouchera.

3.4.

Na Nagrodach II Stopnia, przed wydaniem ich laureatom, zostaną wygrawerowane imiona
podane przez laureatów w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 2.4.1 Regulaminu.

3.5.

Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę
rzeczową. Laureatowi nie przysługuje również prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród.

3.6.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce.

3.7.

Zakup nagród oraz ich wydanie leży po stronie Organizatora.

3.8.

Łączna wartość brutto puli nagród wynosi 88.833,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset trzydzieści trzy złote 00/100).

4.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

4.1.

Komputer z zainstalowanym specjalnym systemem, działający w siedzibie Organizatora
mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia
(za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.imiepiekna.pl) przesyłane
przez Uczestników począwszy od dnia 2 stycznia 2017 roku od godz. 00:00:05 do dnia 28 lutego
2017 roku do godz. 23:59:59. Praca komputerowego systemu będzie nadzorowana przez
powołaną przez Organizatora wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania
Loterii. Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów
identyfikacyjnych zgłoszeń, zapewniającej losowość wyników Loterii.

4.2.

Komputer, o którym mowa w pkt 4.1. Regulaminu jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu
art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych jest przystosowany do
ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy, a także jest eksploatowany przez
Organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został
zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

4.3.

Laureatami loterii promocyjnej zostaną osoby wylosowane spośród tych, które nadesłały
prawidłowe zgłoszenie oraz które spełnią wszystkie warunki wydania nagród określone
w niniejszym Regulaminie (dalej: Laureaci).
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4.4.

Losowanie wszystkich Laureatów odbędzie się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8
w Poznaniu w dniu 1 marca 2017 roku o godzinie 12:00.

4.5.

W pierwszej kolejności rozlosowane zostaną: Nagroda Główna nr 1 oraz pierwsze 100 (słownie:
sto) Nagród II Stopnia. Nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich prawidłowych
zgłoszeń w Loterii zarejestrowanych na stronie www.imiepiekna.pl poprzez Formularz
zgłoszeniowy dedykowany marce Schwarzkopf w okresie od dnia 2 stycznia 2017 roku od godz.
00:00:05 do dnia 28 lutego 2017 roku do godz. 23:59:59.

4.6.

W drugiej kolejności rozlosowane zostaną: Nagroda Główna nr 2 oraz kolejne 100 (słownie: sto)
Nagród II Stopnia. Nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń
w Loterii zarejestrowanych na stronie www.imiepiekna.pl poprzez Formularz zgłoszeniowy
dedykowany marce Fa w okresie od dnia 2 stycznia 2017 roku od godz. 00:00:05 do dnia 28 lutego
2017 roku do godz. 23:59:59.

4.7.

W trzeciej kolejności rozlosowane zostaną: Nagroda Główna nr 3 oraz kolejne (i ostatnie) 100
(słownie: sto) Nagród II Stopnia. Nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich
prawidłowych zgłoszeń w Loterii zarejestrowanych na stronie www.imiepiekna.pl poprzez
Formularz zgłoszeniowy dedykowany marce Syoss w okresie od dnia 2 stycznia 2017 roku od godz.
00:00:05 do dnia 28 lutego 2017 roku do godz. 23:59:59.

4.8.

Dla każdej z nagród, które zostaną rozlosowane w Loterii zgodnie z pkt 4.5.-4.7. Regulaminu
zostanie wylosowany obok Laureata podstawowego również jeden Laureat rezerwowy.
W przypadku, gdy zgłoszenie wylosowane jako podstawowe nie spełnia wszystkich warunków lub
Laureat podstawowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu nagrody określonych
w niniejszym Regulaminie, prawo do danej nagrody przechodzi na Laureata rezerwowego, pod
warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki jej wydania określone
w niniejszym Regulaminie.

4.9.

Po zakończeniu losowania wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, o
której mowa w pkt 5 Regulaminu, sporządzi protokół z losowania nagród. Protokół będzie
dostępny w siedzibie Organizatora od dnia 2 marca 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

4.10. Jedna osoba lub przypisany do niej adres e-mailowy może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę
w poszczególnych losowaniach, o których mowa w pkt 4.5.-4.7. Regulaminu, a w całej Loterii
jedna osoba lub przypisany do niej adres e-mailowy może wygrać nie więcej niż jedną z Nagród
Głównych wskazanych w pkt 3.1.1-3.1.3. Regulaminu. Jedna osoba lub przypisany do niej adres
e-mailowy może zatem wygrać w całej Loterii łącznie nie więcej niż trzy nagrody, przy czym
Nagroda Główna nr 1, nr 2 albo nr 3 może stanowić tylko jedną z takich nagród. Dla każdej
z nagród konieczne jest spełnienie przez Laureata wszystkich warunków uczestnictwa w Loterii
wskazanych w Regulaminie.
4.11. Każdy Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu
jego zgłoszenia jako zwycięskiego, na adres e-mail podany przez Laureata w Formularzu
zgłoszeniowym. Laureat zostanie poinformowany o wygranej i warunkach wydania nagrody
w ciągu 2 dni roboczych od dnia wylosowania jego zgłoszenia przez system. Laureat zobowiązany
jest śledzić skrzynkę odbiorczą swojej poczty elektronicznej (również w folderze SPAM) w celu
odebrania ww. informacji.
4.12. W nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych (decyduje data nadania) od momentu emailowego powiadomienia o wygranej zgodnie z pkt 4.11. Regulaminu Laureat jest zobowiązany
przesłać z dopiskiem na kopercie „Piękno niejedno ma imię” na adres Albedo Marketing Sp. z o.o.,
ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające:
4.12.1. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczenia nagrody jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania, adres e-mail podany przy zgłoszeniu udziału w Loterii – dane te muszą być
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zgodne z danymi podanymi przez Laureata w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt
2.4.1. Regulaminu;
4.12.2. oryginalny paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu
lub Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu, którego numer będzie
zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu udziału w Loterii;
4.12.3. oświadczenie „Zapoznałem się z Regulaminem loterii promocyjnej pt. „Piękno niejedno
ma imię” i spełniam warunki uczestnictwa zgodnie z pkt 1.8. i 1.9. Regulaminu Loterii”;
4.12.4. kserokopię pierwszej strony dokumentu tożsamości w celu udokumentowania wieku
Laureata.
Dokumenty powinny zostać przesłane osobno do każdej nagrody, która miałaby zostać wydana
Laureatowi, przy czym jeśli dany Laureat uzyskał więcej niż jedną nagrodę z tytułu zgłoszenia na
podstawie tego samego paragonu zgodnie z pkt 2.6. Regulaminu, nie musi ponownie przesyłać
oryginału tego paragonu zgodnie z pkt 4.12.2 Regulaminu. O zachowaniu terminu do przesłania
Dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania listu poleconego), jednak
Dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
ich nadania. Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne do otrzymania nagrody w Loterii.
4.13. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia, pierwszej litery nazwiska
i miejscowości zamieszkania Laureata Loterii na stronie internetowej www.imiepiekna.pl po
potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów do uzyskanych przez nich nagród. Lista
Laureatów będzie dostępna do dnia 28 kwietnia 2017 roku.
4.14. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2017 roku pocztą kurierską na adresy
wskazane przez poszczególnych Laureatów zgodnie z pkt 4.12.1 Regulaminu.
4.15. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie
sposobu wydania nagród.
4.16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego
Regulaminu, w tym zwłaszcza:
4.16.1. biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnych danych osobowych, w tym fikcyjnego adresu
e-mail lub numeru telefonu lub generują zgłoszenia w sposób automatyczny;
4.16.2. prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii.
4.17. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora.
4.18. Wydanie nagrody w niniejszej Loterii poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania
i poświadczenia jej odbioru przez Laureata.
4.19. Nagrody nieodebrane w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora.
4.20. Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Laureatów, w tym postanowienia pkt 4.11.
i 4.12. Regulaminu dotyczą także Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy Laureat rezerwowy
dla danej nagrody nie spełni warunków jej wydania przewidzianych w Regulaminie Loterii,
pozostaje ona własnością Organizatora.
5.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawuje powołana przez
Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwana Komisją,
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która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład
Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się stosownym
świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.

Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 2 stycznia 2017 roku, najpóźniej do dnia 19
kwietnia 2017 roku (liczy się data nadania). Reklamacje dostarczone po dniu 26 kwietnia 2017
roku nie są rozpatrywane. Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do
siedziby Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, w dni
robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 do dnia 26 kwietnia
2017 roku.

6.2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 793):
6.2.1. imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Loterii, podpis,
6.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
6.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna „Piękno niejedno
ma imię”),
6.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.

6.3.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres
Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań z dopiskiem
"Reklamacja – Piękno niejedno ma imię". Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem
nieważności.

6.4.

Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie
listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 28 kwietnia 2017 roku. Koszty
powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator.

6.5.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i decyzji Komisji w przedmiocie rozstrzygnięcia
reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze
postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

6.6.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od
dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.

Uczestnicy loterii promocyjnej poprzez zgłoszenie w niej udziału wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pt. „Piękno niejedno ma
imię”, w tym w celu wyłonienia Laureatów i wydania nagród.

7.2.

Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane wyłącznie do
potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.

7.3.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii uzyskanych w wyniku Loterii jest Henkel
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, 02–
672 Warszawa, która powierzyła przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każdy
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
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Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Loterii oraz
otrzymania w niej nagrody.
8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie
Loterii pod adresem Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań. Regulamin
dostępny będzie również na stronie Loterii www.imiepiekna.pl w terminie od dnia 2 stycznia 2017
roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

8.2.

Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o grach hazardowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

8.4.

Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 471).

8.5.

Zasady przeprowadzania loterii promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

8.6.

Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym
w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora
Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą
naruszać praw konsumenta.
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- ZAŁĄCZNIK NR 1 NUMER PARAGONU FISKALNEGO – WIZUALIZACJA

SKLEP XYZ
ul. Przykładowa X, 00-000 Miasto
NIP 1234567890
2017-01-20

nr. wydr . 123456

PARAGON FISKALNY
Produkt Syoss
1 szt* pln
Sprzed. opod. PTU A
Kwota A 23,00%
Podatek PTU

SUMA PLN

10,00

10,00A
10,00
2,30
2,30

10,00

000000
14:19
76FVQ-BMDQI-SL8WE-3ENLU-YGWX7
BAE 1234567
Gotówka
13,00
Płatność
zapłacono gotówką
Reszta
3,00
Nr transakcji 6
71100
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