REGULAMIN AKCJI
SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BABYLISS FOR MEN
§ 1.
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1) „Organizator” - Paweł Suchocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Paweł
Suchocki I. Buzz Media II. Projekt Ambient”, przy al. Wilanowskiej 81 lok. 24, 02-765
Warszawa, NIP 586-21-35-290, REGON: 220654731,
2) "Fundator" - BaByliss Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405, kod
pocztowy: 02-801, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296920, NIP: 108-00-03-862,
3) „Akcja” - akcja sprzedaży premiowej objęta niniejszym regulaminem,
4) „Okres trwania akcji” - okres od dnia 30 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
lub do wyczerpania puli środków pieniężnych, o których mowa w § 2 ust. 6 - w zależności
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5) W przypadku sklepów internetowych (,,Sklep internetowy”) Promocja obowiązuje od
dnia 30 kwietnia 2017 r. godz. 00:01 do dnia 30 czerwca 2017 r. godz. 23:59 – decyduje
data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego.
6). Punkt handlowy – sklep działający pod firmą Media Expert, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż detaliczną Produktów oraz sklep
internetowy funkcjonujący pod adresami: http://www.mediaexpert.pl;
7). Strona internetowa – strona internetowa o adresie: babyliss-totallook.pl

6) „Konkurs” - konkurs przeznaczony dla Uczestników Akcji.

§ 2.
Wymagania
1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która:
1) ukończyła 18 rok życia;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
4) w okresie trwania akcji dokona zakupu następujących produktów: SH500E,
SH510E, E886E, E876E, T840E, T830E (dalej: Produkt) w stacjonarnym lub
internetowym sklepie prowadzonym przez jednego z partnerów Organizatora, tj:
Media Expert (TERG)

5) w okresie trwania Akcji pobierze formularz umieszczony na stronie babylisstotallook.pl/promocje i prześle wydrukowany formularz, wraz z kopią dowodu
zakupu oraz wyciętym kodem kreskowym EAN z opakowania zakupionego
Produktu w terminie 10 dni od daty zakupu listem poleconym lub przesyłką
kurierską na adres:
Buzz Media
ul. Bukowińska 22/12b
02-703 Warszawa.
z dopiskiem „Odbierz zwrot pieniędzy od BaByliss For Men”
2. Uczestnikiem Akcji jest osoba, która spełni wymagania stawiane ust. 1, z zastrzeżeniem
ustępów poniższych.
3. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art.22[1] kodeksu
cywilnego. W Akcji nie mogą brać udziału osoby, które nabywają Produkty w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej ani osoby, które w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne
umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Akcją.
4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz, co oznacza, że każdej osobie
uprawnienie do otrzymania nagrody przysługuje jednokrotnie, bez względu na ilość
zakupionych Produktów.
6. Organizator oświadcza, że Fundator przeznaczył na Nagrody pulę pieniężną w
wysokości 20 000 PLN. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli pieniężnej za
pośrednictwem strony www: http://babyliss-totallook.pl Z chwilą ogłoszenia tej informacji
zakończeniu ulega okres trwania akcji, co oznacza, że zgłoszenia złożone po tym
zdarzeniu nie uprawniają do Nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1.
§3
Nagrody w Akcji
1.Pod warunkiem właściwej realizacji wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 i braku
przeszkód, o których mowa w § 2 ust. 3-6, Uczestnik nabywa uprawnienie do Nagrody rabatu następczego w wysokości: SH500E i SH510E – 200 zł, E886E/ E876E – 100 zł,
T840E/ T830E – 50 zł
2. Nagroda płatna jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w
ciągu 60 dni od momentu odebrania przez Organizatora przesłanego formularza wraz z
kopią dowodu oraz wyciętym kodem kreskowym EAN z opakowania zakupionego
Produktu, po dokonaniu przez Organizatora weryfikacji spełnienia wymagań, o których
mowa w § 2 ust. 1 i stwierdzeniu braku przeszkód, o których mowa w § 2 ust. 3-5.
3. Wartość otrzymanej Nagrody jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 350 z późn. zm.).

4. W przypadku późniejszego stwierdzenia uchybienia wymaganiom, o których mowa w §
2 ust. 1 lub istnienia przeszkód, o których mowa w § 2 ust. 3-5, Uczestnik zobowiązuje się
zwrócić na rzecz Organizatora kwotę równą wartości otrzymanej Nagrody.

§4
Konkurs
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Uczestników Akcji, którzy spełnią wymagania

2.

3.

4.
5.

określone w § 3, a ponadto odpowiedzą na pytanie konkursowe zawarte w formularzu
zgłoszenia udziału w Konkursie.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora
wypełnionego formularza wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu - w okresie trwania Akcji, przy czym decyduje data odbioru przesyłki przez
Organizatora.
Nagrody w konkursie zostaną przyznane drogą subiektywnego wyboru przez
komisję konkursową w składzie (Paulina Łojszczyk, Dominika Matusiak oraz Aleksandra
Michnowska), przy czym Komisja Konkursowa dokona wyboru pod kątem kreatywności
i oryginalności danego zgłoszenia.
Zwycięzca zostanie ogłoszony dnia 3.07.2017 na stronie babyliss-totallook.pl/.
Zwycięzca konkursu z chwilą przyznania nagrody, udzieli Organizatorowi
niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy będącej zgłoszeniem konkursowym na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, całości lub części Utworu, za
pomocą technologii analogowej, cyfrowej lub optycznej, we wszystkich skalach, w
wersjach dwu i trójwymiarowej, za pomocą druku, zapisu na płycie fotograficznej,
offsetu, drukowania na folii samoprzylepnej, nadrukowywania, drukowania (nanoszenia)
na wszelkich materiałach; na wszelkich nośnikach,
w szczególności: płyta
fotograficzna, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, improved CD, CD-I
music, photo-CD-portfolio, CD-DA, EBG (electronic graphical book), EBXA, CD-Rom,
MD, dyski laserowe, karty magnetyczne, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA,
dyskietki, karty pamięci, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyski, taśmy
magnetyczne, kasety, kasety video; także w ramach reklamy lub promocji (w tym w
szczególności wykorzystywanie w materiałach reklamowych drukowanych i cyfrowych,
wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych, itp.), niezależnie od
formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca
ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu
dystrybucji;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do
baz danych,
c) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie oraz publiczne wykonanie; w dowolnym celu, w
tym w szczególności w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych,
produkcyjnych, artystycznych oraz charytatywnych, w szczególności za pomocą technik
analogowych lub cyfrowych, transmisji „na żywo”, na ekranach, ekranach video,
ekranach plazmowych/lcd/led, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej
lub nieograniczonej liczby osób;
d) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; w tym wydanie drukiem, całości lub
części, Utworu w dowolnej formie, w tym w formie publikacji książkowej lub prasowej;

e) nadawanie i reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowanego lub
niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub
technologii), przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną lub za
pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do do Utworu w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i w ramach
innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe, np. w ramach serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz
jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub
komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
g) wykorzystywanie, całości lub części Utworu, na opakowaniach produktów, w tym
napojów alkoholowych oraz w celu oznaczania usług;
h) wykorzystywanie, całości lub części Utworu, w celach i na środkach przeznaczonych
do reklamy lub promocji produktów i usług, w tym napojów alkoholowych, niezależnie
od formy i treści materiałów reklamowych, ich wielkości, materiałów, z których zostały
sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, w tym w broszurach,
ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach niezależnie od ich ilości, nakładu,
techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji, w szczególności w postaci nadruku na
odzieży.
6.

Nagrodą w Konkursie jest:

1) jazda terenowym samochodem z kierowcą rajdowym w terminie i miejscu w
wskazanym przez Organizatora,
2) nagroda pieniężna w wysokości 11,1 procent wartości nagrody, o której mowa w pkt
1.
7.
Nagrody w Konkursie są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 350 z późniejszymi zmianami). Zryczałtowany podatek od nagrody ponosi
Zwycięzca, przy czym podatek ten uiszczany jest przez Organizatora z nagrody
pieniężnej, o których mowa w ust. 6 pkt 2, który nie zostanie wydane Zwycięzcy lecz
wpłacone do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Warunkiem otrzymania nagrody jest
udzielenie Organizatorowi przez Zwycięzcę informacji i danych niezbędnych do
uiszczenia podatku.
8.
Zwycięzca na własną rękę pokryje koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia
w trakcie realizacji nagrody, o której mowa w ust. 6 pkt.

§5
Postanowienia szczególne

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie - przez Organizatora (administrator danych)
– jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Akcji. Uczestnik potwierdza także,
że dane te podaje dobrowolnie oraz że został poinformowany o nazwie i adresie siedziby
administratora danych, celu ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści jego danych
oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwi otrzymanie nagród.
2. Osoby, które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Akcji w sposób niezgody z
postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Akcji,
nie zostaną dopuszczone do udziału w Akcji.
3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami organizowanymi przez
Organizatora lub Fundatora, co w szczególności oznacza, że Uczestnik traci uprawnienie
do programów lojalnościowych, promocji gwarantujących zwrot ceny w razie braku
satysfakcji, prawa do zwrotu, itp. - odnośnie Produktu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków,
kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego przez
Organizatora świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik jest uprawniony
do złożenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
babyliss @ buzzmedia.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź
wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie
reklamacyjne.

§7
Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin Akcji dostępny będzie na stronie: babyliss-totallook.pl
2. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.

Załącznik nr 1 do regulaminu akcji „Sprzedaż premiowana BaByliss”

Formularz Uczestnictwa w akcji "Odbierz zwrot pieniędzy od
BaByliss For Men"
Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe i niezbędne do udziału w Promocji. Pozostałe dane osobowe są dobrowolne. Prosimy o czytelne
wypełnianie DRUKOWANYMI literami. Zgłoszenia niepełne lub wypełnione w sposób nieczytelny nie wezmą udziału w Promocji.

Data zakupu* (zgodnie z dowodem zakupu): __________
Symbol zakupionego produktu:


SH500E



SH510E



E886E

E876E





T840E



T830E

Imię i nazwisko (właściciel rach. bankowego): * _____________________________________________________
Ulica, numer budynku i mieszkania: * _____________________________________________________________
Kod pocztowy: * __________ Miejscowość: * _______________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________ Telefon: ________________________
Dane zalecane - możliwość powiadomienia o ew. brakach w zgłoszeniu

Numer rachunku bankowego*:

Oświadczenia Uczestnika Promocji*






Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać
się we wskazanym poniżej miejscu. Brak oznaczenia przynajmniej pierwszej kratki lub brak podpisu skutkować będzie
odrzuceniem zgłoszenia.
1. Zgłaszam swój udział w akcji "Odbierz zwrot pieniędzy od BaByliss For Men"" (Sprzedaż premiowana)*
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do
formularza dołączam wymagane Regulaminem: kod EAN oraz oryginalny dowód zakupu produktu. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez BaByliss Polska Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji i mojego w niej udziału, zgodnie z jej Regulaminem.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu dla celów marketingowych
przez BaByliss Polska Sp. z o.o. dla celów marketingowych i archiwalnych.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959 z późn. zm.), o produktach i usługach marki BaByliss kierowanej do mnie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany przeze mnie powyżej adres e-mail, przez spółkę
BaByliss Polska Sp. z o.o.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz.
1182). Administratorem danych osobowych jest BaByliss Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod 02-801,
ul. Puławska 405. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz
do ich poprawiania.

Wypełniony formularz wraz z wyciętym kodem EAN
należy wysłać na adres:
Buzz Media – Odbierz zwrot pieniędzy od BaByliss For Men

ul. Bukowińska 22/12b

Data* ________ Podpis* ___________________

02-703 Warszawa

Załącznik nr 2 do regulaminu akcji „Sprzedaż premiowana BaByliss”
Formularz Uczestnictwa w Konkursie
dla Uczestników Akcji "Odbierz zwrot pieniędzy od BaByliss For Men"
Imię i nazwisko : _____________________________________________________
Ulica, numer budynku i mieszkania:
_________________________________________________________
Kod pocztowy: * __________ Miejscowość: *______________________________
E-mail: _________________________
Telefon: ________________________
Pytanie konkursowe:
Szybkość i precyzja to główne cechy produktów BaByliss For Men. A Ty kiedy w codziennym życiu
potrzebujesz precyzji?

Odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………...

(data i podpis)

Lista Autoryzowanych Partnerów
1. Media Expert (Terg)

