REGULAMIN KONKURSU „Jestem ECO”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod hasłem „Jestem ECO” (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą:
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (adres ul. Armii Krajowej
12, 05-500 Piaseczno), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370362, NIP 5272642206 (zwana dalej:
„Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody rzeczowej w Konkursie wskazanej w § 5 ust. 1 jest spółka pod firmą:
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Armii
Krajowej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000370362, NIP 5272642206 (zwana dalej: „Fundatorem”).
3. Fundatorem nagrody pieniężnej przeznaczonej na zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych (zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)
jest Fundator.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza
uprawnień przyznanych uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094. z późn. zm.). Regulamin
Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094z późn. zm.).
7. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia
Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz
akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza,
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8. Konkurs jest organizowany na stronie www.lirene.pl/jestemeco, zgłoszenia przyjmowane są za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na ww. stronie.
9. Obsługa Konkursu (w tym czynności związane z obsługą techniczną Konkursu, wyłonieniem
zwycięzców oraz czynności związane z wydaniem nagród) prowadzona jest na zlecenie Organizatora
przez agencję They.pl Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12 02-673 Warszawa, KRS
0000495738.
10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www pod adresem:
www.lirene.pl/jestemeco (Strona www).

2. Konkurs rozpoczyna się 26 stycznia 2021 roku opublikowaniem informacji o konkursie wraz z
regulaminem na stronie www.lirene.pl/jestemeco . Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 marca
2021 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2021 roku na stronie
www.lirene.pl/jestemeco .

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnik Konkursu musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go
zaakceptować, rozwiązać Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu, spełnić pozostałe warunki
określone w Regulaminie, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą ̨ brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice
małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.
4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Konkursie.

§ 4 ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie
www.lirene.pl/jestemeco, podając swój adres e-mail, dołączając do formularza autorskie zdjęcie z
produktem (lub produktami) marki Lirene z linii Jestem ECO oraz kreatywne rozwinięcie zdania
„Jestem ECO, bo…” (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
2. Prawidłowym rozwiązaniem Zadania Konkursowego jest przesłanie formularza zamieszczonego na
stronie www.lirene.pl/jestemeco, zawierającego zdjęcie z produktem (lub produktami) Lirene z linii
Jestem ECO oraz dokończone zdanie „Jestem ECO, bo…” , przy czym powinno to nastąpić do dnia 31
marca 2021 do godziny 23:59.
3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi
zgłoszenie udziału w Konkursie.
4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, przy czym w przypadku wykonania Zadania
Konkursowego więcej niż jeden raz, Organizator pod uwagę weźmie tylko najbardziej kreatywne
zdaniem Organizatora z opublikowanych Zadań Konkursowych. Tym samym Uczestnik może wziąć
udział w Konkursie wiele razy, ale otrzymać tylko jedną Nagrodę.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr
osobistych osób trzecich. Na zdjęciu nie mogą znajdować się inne produkty poza produktami Lirene z
linii Jestem ECO.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie
Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w
tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, komentarze,

zdjęcia, grafiki, rysunki, animacje, video zamieszczone w wykonaniu Zadania konkursowego stanowią
jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie autorskich praw
osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także
umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów
reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli
praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w
zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.
8. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które:
a) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych,
wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub
powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre
obyczaje,
b) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.,
c) są sprzeczne z regulaminem Konkursu,
d) zawierające określenia o charakterze reklamowym jakichkolwiek towarów innych niż marki Lirene.
9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna trzyosobowa komisja (dalej:
„Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie:
a. Magdalena Sikorska
b. Joanna Stefaniak
c. Patrycja Więch
10. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór trzech Laureatów Konkursu, którzy otrzymają
Nagrodę Główną oraz dziesięciu Laureatów Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę Dodatkową (dalej
łącznie zwanymi: „Laureatami” a pojedynczo „Laureatem”) odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 roku.
Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora.
11. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem
jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia
Laureatów Konkursu przez cały skład Komisji Konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za Laureata
decyduje głos przewodniczącego.
12. Kryterium wyboru zwycięskich Zadań Konkursowych jest nieszablonowość w podejściu do tematu,
kreatywność zgłoszenia konkursowego, walor artystyczny zgłoszenia konkursowego oraz inwencja
twórcza autora.
13. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15 kwietnia 2021 i zostaną
opublikowane na stronie www.lirene.pl/jestemeco z podaniem pierwszego członu adresu mailowego,
którym Laureat posługuje się przy zgłoszeniu do konkursu.

§ 5 NAGRODY

1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 13 (trzynaście ) nagród (dalej „Nagroda”), na które
składają się trzy Nagrody Główne i dziesięć Nagród dodatkowych przeznaczonych dla Laureatów
Konkursu, którzy wykonają zwycięskie Zadania konkursowe:
3 Nagrody główne na które składają się:
a) Voucher do wykorzystania w ramach usług oferowanych przez serwis Slowhop.com o wartości 500
zł brutto
b) Nagroda pieniężna o wartości 11,11% nagrody wskazanej w pkt a) (55,55 zł), która zostanie w całości
przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego, przy czym kwota ta nie zostanie
wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od wygranych w konkursach, na co
Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.
Tym samym całkowita wartość pojedynczej Nagrody Głównej wynosi 555,55 zł
10 Nagród dodatkowych, na które składają się :
a) Zestaw produktów Lirene z linii Jestem ECO, o łącznej wartości 126,94 zł brutto (zestaw)
W skład zestawu kosmetyków linii Jestem ECO wchodzą następujące produkty:
1. SŁOICZEK DO WKŁADÓW KREMÓW 50 ml
2. NAWILŻAJĄCY KREM NA DZIEŃ I NA NOC KIEŁKI OWSA - WKŁAD KREMU 50 ml
3. WYGŁADZAJĄCY KREM NA DZIEŃ I NA NOC PĄKI KROKOSZA - WKŁAD KREMU 50 ml
4. REGENERUJĄCY KREM NA DZIEN I NOC PĄKI JARZĘBINY - WKŁAD KREMU 50 ml
5. ODŻYWCZE SERUM OLEJKOWE DO TWARZY PĄKI KROKOSZA MORINGA NA DZIEŃ I NOC
15 ml
6. WYGŁADZAJĄCA ODŻYWKA NA ZMARSZCZKI MIMICZNE OKOLICE OCZU I UST - PĄKI JARZĘBINY
TRAWA PSZENICZNA 15 ml
b) Nagroda pieniężna o wartości 11,11% nagrody wskazanej w pkt a) (14,10 zł), która zostanie w
całości przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego, przy czym kwota ta nie
zostanie wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od wygranych w konkursach, na co
Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.

2. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób
fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
Nagroda pieniężna będąca integralną częścią Nagrody potrącona zostanie przez Organizatora przed
wydaniem Nagrody Laureatowi i przekazana do właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby
trzecie.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.
5. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru przesyłki z Nagrodą. Warunkiem przekazania
Nagrody Laureatowi jest przesłanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy,
miasto, numer telefonu) oraz podatkowych (adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego) przez Laureata

do Organizatora drogą elektroniczną. Przesłanie danych powinno nastąpić nie później niż w terminie
3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail Organizatora: anna.biedrzycka@they.pl.
6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji,
o których mowa w § 5 pkt 5 powyżej lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu wpływającego na
prawa i obowiązki stron, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po
doręczeniu Nagrody, Laureaci są obowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym
wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego
postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
7. Przekazanie Nagrody w przypadku nagród dodatkowych nastąpi poprzez wysłanie Nagrody za
pośrednictwem kuriera na podany przez Laureata adres w wiadomości e-mail do Organizatora. W
przypadku Nagród Głównych , po przesłaniu danych przez Laureata, Organizator skontaktuje się z
Laureatem poprzez podany adres e-mail lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów przekazania
Nagrody. Wysyłka nagród oraz kontakt z Laureatami Nagrody Głównej nastąpią w terminie 14 dni od
ogłoszenia wyników konkursu, po okazaniu danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 6 powyżej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania błędnych danych,
b) niepodania danych adresowych w terminie określonym w § 5 pkt. 6,
c)
zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata Konkursu, o których
Organizator nie został poinformowany przed wysyłką Nagrody.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele
Organizatora
10. Każdy z Laureatów może zrzec się prawa do Nagrody.
11. Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od poprawnego podpisania
protokołu przekazania Nagrody w celach podatkowych.

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do
niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania
Konkursowego, c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006,
nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych
w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo
własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
ich danych osobowych oraz praw do wizerunku f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby
narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania
Zadania Konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób
trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące
naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do
dokonanego zgłoszenia konkursowego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw

autorskich do Organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej
odpowiedzialności w tym zakresie.
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z
akceptacją postanowień Regulaminu bez konieczności składania dodatkowych odrębnych oświadczeń
i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia i zobowiązania w następującym
zakresie: (i) Zadanie Konkursowe jest indywidualną twórczością Uczestnika, (ii) Uczestnik dysponuje
wszelkimi prawami do Zadania Konkursowego i nie jest ono ograniczone ani obciążone prawami na
rzecz osób trzecich, (iii) Uczestnik wyraża Organizatorowi zgodę na rozpowszechnianie Zadania
Konkursowego do celów związanych z Konkursem, (iv) wykorzystanie przez Organizatora Zadania
Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie naruszy praw osób trzecich lub dóbr
osobistych osób trzecich lub innych praw, (vi) Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na wykorzystanie
Zadania Konkursowego i wyraża zgodę m. in. na opublikowanie Zadania Konkursowego na Profilu marki
Lirene w serwisach społecznościowych, a także wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania Konkursowego
do ewentualnych innych potrzeb Organizatora, w tym potrzeb reklamowych lub marketingowych w
dowolnych mediach.
4. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem wykorzystania Zadania
Konkursowego.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie (wykorzystanie)
Zadania Konkursowego z prawem udzielania sublicencji, na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie, w tym między innymi w związku z celami Konkursu, także do ewentualnych wszelkich
innych potrzeb Organizatora lub Fundatora, w tym potrzeb reklamowych lub marketingowych w
dowolnych mediach, przy czym licencja jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w
zakresie autorskich praw do wykorzystania Zadania Konkursowego w związku z organizowanym przez
Organizatora Konkursem na następujących polach eksploatacji: (i) w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania, w szczególności poprzez umieszczenie na Profilu, wytwarzania wszelkimi technikami,
w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską,
komputerową, (ii) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy, (iii) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz
bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany)
wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach
platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, (iv) eksploatacja za pomocą technologii w tym w
przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych, (v) w zakresie rozpowszechniania
oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych
i komputerowych, (vi) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach
audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej,
radiowej, internetowej itp., (vii) wprowadzania do obrotu publicznego, wystawiania, wyświetlania,
nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie) i jednocześnie
udziela zezwolenia na tworzenie opracowań Zadania Konkursowego, czy połączenie Zadania
Konkursowego z innymi Zadaniami Konkursowymi lub innymi utworami.
6. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych
do Zadania Konkursowego.

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie Zadania Konkursowego na
portalach społecznościowych Organizatora lub Fundatora, na Profilu oraz ewentualnie stronach
internetowych Organizatora lub Fundatora.
8. Uczestnik, w przypadku utrwalenia swojego wizerunku w Zadaniu Konkursowym wyraża zgodę na
wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji określonych w § 6 pkt 5 niniejszego
regulaminu. W przypadku utrwalenia przez Uczestnika w Zadaniu Konkursowym wizerunku osoby
trzeciej, Uczestnik zobowiązuje się posiadać zgodę tej osoby, na wykorzystanie przez Organizatora
wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach
eksploatacji określonych w § 6 pkt 5 niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przedstawić je na każde
wezwanie Organizatora.
9. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie relacji fotograficznej z przekazania nagrody i udostępnienia
materiału zdjęciowego do celów marketingowych marki.
§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.,
ul. Armii Krajowej 12 05-500 Piaseczno. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy
w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest
obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora
po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora,
zdefiniowany w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – konkurs „Jestem ECO” oraz
zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania.
5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w
ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera
się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.
6. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu. Przepisy niniejszego
paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów.
7. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia
reklamacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.
§ 8 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (Laboratorium Kosmetyczne Dr
Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno). Przetwarzanie
danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz
zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie
www.lirene.pl/jestemeco.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np.
rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką
prywatności Organizatora, o której mowa w § 8 ust. 1.
3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją
Konkursu przetwarzane są:
a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania
Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych
obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii)
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu,
rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie,
(iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, , podmioty
współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla
przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy
organizacji Konkursu, kurierzy, operatorzy pocztowi (iv) dane osobowe będą przechowywane i
przetwarzane do chwili wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych
lub wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie
obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń,
adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w
Konkursie;
b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych
osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, , podmioty współpracujące i świadczące usługi
wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca
serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko,
nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody,
przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma
obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w
Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe
uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród
i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje
inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
5. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych
osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się
Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez Administratora pod adresem e-mail:
iod@drirenaeris.com.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021
2. Regulamin dostępny jest na stronie www.lirene.pl/jestemeco oraz w siedzibie Organizatora.
3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
Uczestnik
Konkursu, który
nie
spełni
warunków określonych
w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.
4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do
wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

