Regulamin Konkursu „Bądź najlepszy dla świata”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Bądź najlepszy dla świata”, zwanym dalej Konkursem, jest SUSTAINABLE
BEAUTY Spółka z o.o. 04-501 Warszawa ul. Płowiecka 6A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000324151, kapitał zakładowy 400 000,00 zł, nr NIP 9522062594,
REGON 141715008, zwana dalej Organizatorem lub Sustainable Beauty Sp. z o.o.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jednocześnie wydaje nagrody.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i zawiera warunki udziału, zasady i
postanowienia, które Uczestnik akceptuje z chwilą przystąpienia do Konkursu.
4. Regulamin będzie dostępny na stronie www.bcorpdavines.pl. przez cały okres trwania Konkursu, a
także może zostać udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.
5. Konkurs odbywa się w dniach od 1 grudnia 2017 r. do 1 marca 2018 r., w tym :
- w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.– przyjmowanie zgłoszeń,
- w okresie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. – debaty jury,
- w dniu 1 marca 2018 r. – ogłoszenie zwycięzców.
6. Konkurs jest organizowany w Internecie a informacja o nim jest rozpowszechniana przez salony
fryzjerskie współpracujące z Organizatorem. Materiały informacyjne konkursu są wysyłane do salonów
fryzjerskich, które aktywnie współpracowały z Organizatorem w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2017
r. Liczba materiałów promocyjnych jest ograniczona.
7. Przedmiotem konkursu jest zgłaszanie propozycji dotyczących realizacji projektu polegającego na
polepszeniu warunków życia jakiejś osoby/osób lub zwierzęcia/zwierząt, (np. przygotowanie paczki
świątecznej, zakup akcesoriów, które pomogą choremu, zakup karmy dla zwierząt itd.), albo realizacji
czynności mającej na celu dobro społeczności/miasta, w którym żyje Uczestnik Konkursu (np.
odświeżenie, posprzątanie zaniedbanej przestrzeni, naprawa urządzeń przeznaczonych dla ogólnego
wykorzystania, realizacja kampanii, mającej na celu zwrócenie uwagi mieszkańców
dzielnicy/miasteczka na ważny problem itd.)
8. W Konkursie mogą wziąć udział projekty spełniające następujące kryteria :
a) zadanie objęte projektem jest możliwe do zrealizowania, konkretne i mierzalne,
b) zadanie objęte projektem ma na celu pomóc potrzebującym lub odpowiedzieć na potrzeby
społeczności,
c) zadanie objęte projektem ma mieć charakter lokalny tj. dotyczyć miasta/otoczenia/społeczności, w
której żyje Uczestnik Konkursu zgłaszający projekt,
d) realizacja zadania nie może mieć na celu pomocy rodzinie Uczestnika Konkursu,
e) realizacja projektu musi być łatwa i nie wymagać pozyskiwania urzędowych zgód lub pozwoleń,
f) projekt musi być możliwy do zrealizowania w trzy miesiące.
9. Organizator zastrzega, że ze względu na charakter konkursu, nagrody mogą zostać wydane tylko na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród tym spośród Uczestników Konkursu,

którzy nie przestrzegali niniejszego regulaminu lub nie spełnili określonych w nim wymagań.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Konkursu, który nie przestrzega

regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu może nastąpić
na każdym etapie trwania Konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z udziału w

Konkursie, jeśli podał nieprawdziwe lub niepełne dane, niezbędne do realizacji prawa do nagrody.
13. Organizator zastrzega sobie na każdym etapie trwania Konkursu prawo do usuwania obraźliwych zdjęć

lub obraźliwych komentarzy godzących w dobre imię Davines lub osób trzecich, naruszających prawa
majątkowe i/lub autorskie, wykorzystujących wizerunek osób bez ich zgody, promujących produkty
konkurencji lub zawierające znaki towarowe konkurencji.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne związane z przesyłem

danych, jak również wadliwe lub nieprawidłowe działanie strony (i jej komponentów), za
pośrednictwem której można brać udział w Konkursie.
15. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Organizator.
16. Wszelkie wątpliwości będzie rozstrzygało oraz nagrody przyzna Jury wskazane przez Organizatora.
17. Organizator oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu.
18. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników oraz informacje niezbędne dla

celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.
19. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez

Sustainable Beauty Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 6a) dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu. Oświadcza również, że wie, że podanie danych jest
dobrowolne oraz że ma prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania.
20. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do

treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie
przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania
zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego
przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wniesienie sprzeciwu
dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, jest równoznaczne z
zakończeniem udziału w Konkursu przez tego Uczestnika Konkursu.
21. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być także wykorzystywane do przesyłania innych informacji

dotyczących Organizatora, zgodnie z prawem. Dane Osobowe Uczestnika Konkursu (w zakresie Imię,
Nazwisko, numer telefonu) mogą być udostępniane podmiotowi (zazwyczaj salonowi fryzjerskiemu), w
którym uczestnik aplikuje o udział w konkursie, w celu wydania nagrody.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkujące w Polsce.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt za pośrednictwem strony Internetowej
www.bcorpdavines.pl opisując na czym ma on polegać oraz podając jednocześnie nazwę salonu
fryzjerskiego, za pośrednictwem którego uczestnik Konkursu dowiedział się o Konkursie.
3. Do Konkursu jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.
4. W zgłoszeniu konkursowym należy podać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko
Uczestnika, telefon i adres email, szczegóły realizacji zgłaszanego projektu, koszt realizacji projektu,
pełną listę rzeczy, które trzeba kupić aby projekt zrealizować, nazwę i adres salonu fryzjerskiego, w
którym dowiedział się o konkursie.
5. Po dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego Organizator dokona wstępnej oceny
zgłoszenia pod kątem spełniania warunków zakwalifikowania się do Konkursu. Ocena będzie
dokonywana według kryteriów opisanych w § 1 ust. 8.
6. Uczestnik Konkursu, którego projekt spełnia kryteria konkursowe otrzyma prezent (podarunek) za
uczestnictwo w Konkursie w postaci kosmetyków Davines wybranych przez Organizatora, o wartości
179,00 zł brutto oraz dodatkową premię pieniężną w wysokości 11,11 % wartości nagrody
(przeznaczoną na pokrycie kosztów oraz podatku). Prezent zostanie wysłany na adres salonu
fryzjerskiego, który Uczestnik poda w formularzu zgłoszeniowym.
7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Konkursu z chwilą przystąpienia do Konkursu.
Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wszystkich jego
postanowień.
8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronach internetowych
www.davines.com,
www.bcorpdavines.pl
,
www.facecebook.com/davinespolska
,
www.instagram.com/davinespolska oraz w prasie i portalach branży fryzjerskiej współpracujących z
Organizatorem oraz podawanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska lub innej nazwy
Użytkownika, którą się posługuje i pod jaką zgłosi swój projekt do Konkursu oraz udziela
Organizatorowi bezterminowo prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do projektu
zgłoszonego przez Uczestnika na dowolnych polach eksploatacji, w zakresie jaki jest niezbędnych do
realizacji projektu, w tym do publicznego wykonania, wyświetlenia, nadawania, wprowadzenia do
obrotu, wykonywania zmian, modyfikacji lub adaptacji, anonimowego rozpowszechniania w prasie,
radiu, telewizji, sieci Internet, wszelkich formach komunikacji, reklamy i promocji. Nagrodzony
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do umożliwienia Organizatorowi zrobienia zdjęć i/lub filmu w
czasie realizacji nagrodzonego projektu oraz po jego wykonaniu i wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć
i/lub filmu we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze
elementu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych lub promocyjnych.
9. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie jest przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach
opisanych w regulaminie, z tytułu udzielenia prawa do korzystania z praw autorskich oraz prawa do
korzystania z wizerunku nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin.
11. Właściciele oraz pracownicy z salonów współpracujących z Davines oraz członkowie ich rodzin nie
mogą wziąć udziału w Konkursie jako osoby fizyczne zgłaszające projekt.

§3

Wyniki Konkursu i Nagrody
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1 marca 2018 r. na stronie www.bcorpdavines.pl oraz na
www.facebook.com/davinespolska.
2. Nagrodę w Konkursie stanowią :
a) za I miejsce – kwota główna do 10 000,00 zł brutto oraz dodatkowa premia pieniężna w wysokości
11,11 % wartości nagrody,
b) za II miejsce – kwota główna do 7 500,00 zł brutto oraz dodatkowa premia pieniężna w wysokości
11,11 % wartości nagrody,
c) za III miejsce – kwota główna do 5 000,00 zł brutto oraz dodatkowa premia pieniężna w wysokości
11,11 % wartości nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, bądź nie przyznania którejś z
nagród jeśli zgłoszenia nie spełniają warunków regulaminu lub godzą w dobre imię.
4. Realizacja prawa do nagrody w Konkursie wymienionej w ust. 2, będzie polegała na sfinansowaniu
przez Organizatora na podstawie faktur zakupowych (do wartości kwoty głównej) realizacji projektu,
tzn. zakupu potrzebnych materiałów, towarów, produktów, pokryciu kosztów dostawy, pokryciu
kosztów realizacji prac związanych z wykonaniem projektu. Uczestnik konkursu nie otrzymuje do rąk
własnych kwoty głównej nagrody. Kwota premii pieniężnej zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów
oraz podatku od nagrody.
5. Dodatkowo zwycięzcom konkursu (3 pierwsze miejsca), oprócz nagród wymienionych w ust. 2 zostanie
przyznana nagroda rzeczowa w postaci zestawu kosmetyków do pielęgnacji włosów marki Davines,
wybranych przez Organizatora, o wartości 3223,00 zł brutto oraz dodatkowa premia pieniężna w
wysokości 11,11 % wartości nagrody (przeznaczona na pokrycie kosztów oraz podatku).
6. Jury oceni tylko projekty zgodne z postanowieniami Regulaminu Konkursu. Jury Konkursowe oceniając
zgłoszone projekty będzie kierowało się m.in. następującymi kryteriami: kreatywność, oryginalność,
wpływ projektu na ludzi, środowisko i społeczność, spełnianie kryteriów opisanych w § 1 ust. 8
Regulaminu.
7. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
8. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do natychmiastowego przekazania Organizatorowi danych
niezbędnych do realizacji prawa do nagród (tj. realizacji zwycięskiego projektu np. harmonogram
dostarczenia faktur, kontakt do przedsiębiorcy, który będzie realizował zgłaszany projekt (jeśli jest taka
potrzeba), imię, nazwisko lub nazwa oraz pełen adres korespondencyjny podmiotu, którego dotyczy
realizacja projektu, położenie obiektu którego dotyczy realizacja projektu). Dane powinny zostać
wysłane na adres konkursbcorp@davines.pl w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
W temacie maila należy wpisać: „Bądź najlepszy dla świata”.
9. W przypadku nie przesłania danych w ww. terminie, zwycięzcy tracą prawo do otrzymania nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestników o utracie nagrody.
10. Nagrody nie można przekazać osobom trzecim. Można zrzec się nagrody. Aby zrzeczenie się było
skuteczne, Uczestnik musi przesłać do siedziby Organizatora oświadczenie, że zrzeka się nagrody.
Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Zwycięzcę, zawierać jego czytelnie imię i nazwisko, oraz
pełen adres korespondencyjny zawierający takie dane jak: nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy,
nazwa miasta). Oświadczenie powinno zostać przesłane w kopercie z dopiskiem „Bądź najlepszy dla
świata”.

11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
(realizacji wyłonionego projektu) z przyczyn od niego niezależnych.

§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator przekaże prezent dla trzech salonów fryzjerskich, za pośrednictwem których autorzy
nagrodzonych projektów dowiedzieli się o konkursie i wskazali je w formularzu zgłoszeniowym.
Rodzaj prezentu będzie uzależniony od nagrody przyznanej projektowi zgłoszonemu za
pośrednictwem salonu :
a) Prezent za projekt, który otrzymał I nagrodę w Konkursie – wyjazd dla dwóch osób na
wydarzenie WWHT w Parmie, w terminie 27-31 maja 2018, o wartości 11 931,00 zł brutto /
osobę oraz dodatkowa premia pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody. Oprócz
zapewnienia biletów wstępu na event, organizator ponosi koszty przelotów z Warszawy i do
Warszawy, transferów we Włoszech oraz zakwaterowania w hotelach, z których będzie
korzystała polska grupa Davines.
b) Prezent za projekt, który otrzymał II nagrodę w Konkursie - udział dla dwóch osób w
najbliższym Hair On Stage zorganizowane przez Organizatora w Polsce, o wartości 2 500,00 zł
brutto / osobę oraz dodatkowa premia pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody.
Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników. Nagroda dotyczy
wyłącznie udziału w evencie.
c) Prezent za projekt, który otrzymał III nagrodę w Konkursie – dwudniowe szkolenie dla dwóch
osób w Akademii Davines w Warszawie o wartości 2 460,00 zł brutto / osobę oraz dodatkowa
premia pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody. Organizator nie ponosi kosztów
dojazdu i zakwaterowania uczestników. Nagroda dotyczy wyłącznie udziału w szkoleniu.
2. Właściciel salonu fryzjerskiego, który otrzyma prezent opisany w ust. 1 poda Organizatorowi
niezbędne dane, umożliwiające zapewnienie przekazania prezentu. Kwota premii pieniężnej
zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów oraz podatku od prezentu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O tym fakcie
uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie Facebook.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość do zakończenia Konkursu przed wyznaczonym terminem.
5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem mailowym:
konkursbcorp@davines.pl. Nie zostaną udzielone informacje, które w jakikolwiek sposób
naruszałyby jakikolwiek punkt Regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich i/lub
osobistych wynikłe w związku z Konkursem. Ponosi ją wyłącznie Uczestnik Konkursu.

