Regulamin Konkursu “Konkurs: Wygraj kosmetyk marki Verdissimi!”
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady przeprowadzenia konkursu
„Konkurs: Wygraj kosmetyk marki Verdissimi”, zwanego dalej Konkursem.
2. Regulamin jest wiążący dla organizatora Konkursu i osób biorących udział w Konkursie
("Uczestnicy").
§2
1. Organizatorem Konkursu jest firma Shiny Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Promienistej 83, 60-141 Poznań, zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Sąd
Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000540641 ,posiadająca NIP: 7792426154 oraz numer REGON 302855653 o kapitale
zakładowym 50.000,00 złotych (dalej jako "Organizator").
2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany ani stowarzyszony z serwisem społecznościowym Facebook.com. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez
Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. i będą one
wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
§3
1 Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL:
www.shinybox.pl (dalej jako "serwis ShinyBox")
2. Konkurs trwa od 03 września 2015 roku do 06 września 2015 do godz. 23:59.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie ShinyBox dnia 07 września 2015 roku.
§4
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Od
osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna ustawowego na udział w
Konkursie. Osoba taka powinna do emaila zgłoszeniowego dołączyć skan takiej zgody
opatrzonej czytelnym imieniem i nazwiskiem opiekuna oraz datą i miejscowością.
2. Każdy Uczestnik Konkursu musi mieć zarejestrowane konto w serwisie ShinyBox.
3. Każdy Uczestnik Konkursu musi mieć zakupiony zestaw wrześniowy ShinyBox Beauty and
The Box w ramach subskrypcji, pakietu, bądź przedpłaconego zamówienia na pojedyncze
pudełko.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby uprawnione do reprezentowania
Organizatora, pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz spółek powiązanych z
Organizatorem, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w serwisie ShinyBox.
Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego
akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych

osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz dystrybucji nagród
i obsługi reklamacji zgodnie z § 7 Regulaminu.
6. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na nieodpłatne,
nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie takiego zgłoszenia przez Organizatora
w serwisie ShinyBox.
§5
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie jeden raz tj. udzielić jednej odpowiedzi
w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu ShinyBox w terminie od 03 września
2015 roku do 06 września 2015 do godz. 23:59.
3. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści nieodpowiednich, znieważających,
wulgarnych, obraźliwych, nieprawdziwych, dyskredytujących, szkalujących, obscenicznych,
nielegalnych, o charakterze wyraźnie seksualnym, rasistowskim, promującym przemoc,
nienawiść rasową lub terroryzm lub uznających reputację Organizatora Konkursu za
wątpliwą.
4. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały warunków, o których mowa w niniejszym
Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
5. Informacje na temat zadania konkursowego oraz na temat nagród w konkursie znajdują
się we wpisie dotyczącym niniejszego Konkursu, opublikowanym na blogu serwisu ShinyBox.
6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy postępować zgodnie z założeniami dotyczącymi
zadania konkursowego, czyli należy:
 Posiadać zarejestrowane konto w serwisie ShinyBox
 Posiadać złożone zamówienie na zestaw wrześniowy ShinyBox Beauty and The Box w
ramach subskrypcji, pakietu, bądź przedpłaconego zamówienia pojedynczego
pudełka
 Odpowiedzieć na pytanie: Czym jest dla Ciebie naturalne piękno?
7. Zwycięzcy będą wyłaniani przez Komisję Konkursową na podstawie własnej oceny jakości i
kreatywności pozostawionych przez Uczestników komentarzy z odpowiedziami na zadanie
konkursowe.
8. Pod uwagę będą brane jedynie te odpowiedzi, które zostaną umieszczone pod wpisem
konkursowym na blogu serwisu ShinyBox, w terminie od 03 września 2015 roku do 06
września do godz. 23:59.
9. W Konkursie zostanie wyłonionych 75 Zwycięzców.
§6
1. W konkursie do wygrania są szampony marki Verdissimi: BIO Szampon do włosów
Extravergine LaSaponaria, BIO Szampon do włosów Słonecznik i Słodka pomarańcza LaSaponaria
oraz BIO Szampon do włosów Szałwia i Cytryna LaSaponaria. Nagroda zostanie dołączona do
zestawu wrześniowego ShinyBox Beauty and The Box.

2. Nagrody do poszczególnych Zwycięzców zostaną wysłane za pośrednictwem firmy
kurierskiej na adres podany przez Uczestnika Konkursu podczas rejestracji w serwisie
ShinyBox.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę
trzecią prawa do nagrody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody. W takim przypadku prawo
Uczestnika do nagrody wygasa.

5. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który nie spełnia
warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a
Organizator wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu.

§7
1. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Organizator
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje
się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: kontakt@shinybox.pl
lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres: Shiny Group. z o.o., Al. Piastów 22,
71-064 Szczecin. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego
podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres email, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej
postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Organizator za
pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomi w tym terminie składającego reklamację
Uczestnika Konkursu o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia
reklamacji.
4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się
przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres email lub adres korespondencyjny
wskazany przez Uczestnika Konkursu. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może
zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).
6. Organizator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości
obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
§8
1. Wyłącznym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka działająca pod nazwą Shiny Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 83, 60-141 Poznań. Kontakt z administratorem
danych możliwy jest pod adresem email: kontakt@shinybox.pl lub w sposób tradycyjny
poprzez wysłanie listu na adres: Shiny Group Sp. z o.o., Aleja Piastów 22, 71064 Szczecin.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w
celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, przyznania nagród, obsługi reklamacji.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przekazanych Organizatorowi oraz
prawo weryfikacji poprawności i dokładności tych danych oraz możliwość ich poprawiania.
4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika: nick, imię i nazwisko,
adres email oraz adres do korespondencji. Podanie nicku oraz adresu email jest konieczne do
rejestracji w serwisie ShinyBox i wzięcia udziału w Konkursie. Podanie imienia i nazwiska,
nicku, adresu email oraz adresu do korespondencji jest konieczne w celu obsługi reklamacji
oraz przesłania nagrody.
5. Wszystkie dane przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr
144, poz. 1204 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Z zastrzeżeniem
poniższych postanowień dane osobowe Uczestników nie będę udostępniane jakimkolwiek
podmiotom trzecim.
6. Organizator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Uczestnika jedynie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy
ścigania), w przypadkach wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminem lub
obowiązujących przepisów prawa, Organizator ma prawo do wykorzystania danych
osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
§9
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg
Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z Uczestnikiem
Konkursu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
9. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
10. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza
wartości i liczby nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie
odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie
ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w
szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym
lub w sposób zawiniony.

