
REGULAMIN KONKURSU OSLO SKIN LAB  

Świętujemy 5. Urodziny! 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod 

nazwą: Konkurs Świętujemy 5. Urodziny! („Konkurs”) przeprowadzony w Internecie na stronie 

www.osloskinlab.pl, na Facebooku, Instagramie oraz z wiadomościach skierowanych na adres:  

bok@osloskinlab.pl  („Kanały Konkursowe”). 

2. Fundatorem nagród jest NutraQ Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Marszałkowska 126/134 

(00-008) Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, REGON: 386384441, NIP: 

52729302471 („Fundator”). 

3. Organizatorem konkursu jest NutraQ Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Marszałkowska 

126/134 (00-008) Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, REGON: 

386384441, NIP: 52729302471 („Organizator”). 

4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą przez Organizatora i Fundatora wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z § 7 Regulaminu. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w 

Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i 

wyraża zgodę na jego postanowienia. 

7. Warunkiem technicznym niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie (I) urządzenia 

pozwalającego na dostęp do Internetu, (II) dostępu do Internetu, (III) aktualnej wersji przeglądarki 

internetowej lub aplikacji Instagram oraz Facebook zainstalowanej na urządzeniu oraz (IV) konta na 

Instagramie oraz na Facebook’u. 

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki: 

a) są pełnoletnie, 

b) będące osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  

c) posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

dokonania zgłoszenia do Konkursu. 

d) Należące do Klubu Oslo Skin Lab, czyli osoby posiadające aktywne członkostwo produktu The 

Solution – Beauty Collagen.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do akcji 

konkursowej, która zapowiedziana jest w newsletterze wysłanym prze Oslo Skin Lab Polska do bazy 

aktywnych klientów, poprzez wykonanie zadania konkursowego określonego w § 3 ust. 2 Regulaminu. 

3. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, 

które jest równoznaczne z udzieleniem Fundatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w 

Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez: (1) samodzielne usunięcie 

odpowiedzi stanowiącej Zadanie Konkursowe, (2) czy też poprzez wysłanie wiadomości na adres 

Fundatora.  

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych 

współpracownicy Organizatora i Fundatora, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów 

cywilnoprawnych współpracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem i Fundatorem 

przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku 

z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej 
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wymienionych osób (małżonkowie, wstępni, rodzeństwo, zstępni, powinowaci oraz osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia). 

 

 

§ 3. Terminy i zasady Konkursu 

1. Konkurs realizowany jest od dnia 19 października 2022 r. od momentu wysłania newslettera 

konkursowego do dnia 31 grudnia 2022 r. do godziny 23:59. Konkurs będzie przebiegał w trzech 

turach. Do każdego 5. Dnia miesiąca zostaną wyłonieni zwycięzcy (do 20. Listopada laureaci za 

październik, do 20 grudnia laureaci za listopad i do 20. Stycznia laureaci za grudzień). 

2. Zadanie Konkursowe polega na opowiedzeniu na pytanie: Za co cenisz Oslo Skin Lab? Lub Co Oslo 

Skin Lab zmieniło w Twojej pielęgnacji? Odpowiedź może zostać udzielona w postaci wiadomości 

wysłanej na adres: bok@osloskinlab.pl lub może zostać opublikowana na profilu Facebook lub 

Instagram osoby biorącej udział w konkursie. („Odpowiedź”). 

3. By Organizator mógł odnaleźć Odpowiedź Konkursową wysłaną w wiadomości email, musi być ona 

opatrzona tematem „Konkurs Oslo Skin Lab”, natomiast w mediach społecznościowych musi być 

opatrzona hashtagiem #MojeOsloSkinLab  

4. Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawa do dysponowania treściami zamieszczonymi na Stronie 

Konkursowej w ramach zadania konkursowego oraz że przysługują mu do tych treści wyłączne 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że 

przysługują jej prawa do korzystania z przesłanych treści, obejmujące w szczególności prawo do ich 

udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (dostępnych na profilu jego konta na 

Instagramie oraz na Facebooku) na Stronie Konkursowej. 

6. Uczestnik upoważnia Organizatora i Fundatora do nieodpłatnego korzystania ze zgłoszeń Uczestnika 

na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Instagram oraz Facebook. 

7. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych komentarzy, 

które naruszają prawo, dobra osób trzecich, są sprzeczne z duchem marki „Oslo Skin Lab” bądź zasady 

współżycia społecznego, bądź prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich. 

 

§ 4. Laureaci i nagrody 

1. W pierwszy etapie konkursu, który trwa od 19 października do dnia 15 listopada, nagrodami będą:  

3 zestawy składające się z: Odżywka OI Davines oraz Szampon OI Davines, każdy zestaw o wartości: 

185 zł, 3 Jedwabne wstążki Tilly marki Spadiora, w różnych wzorach (wysyłanych losowo), każda o 

wartości 129 zł oraz 4 opakowania The Glow – inside out beauty booster, każde o wartości 227 zł. 

Jury decyduje o przyznaniu nagrody, a uczestnik nie ma możliwości wyboru nagrody, która zostanie 

mu przyznana.  

O kolejnych nagrodach będziemy informować w kolejnych miesiącach trwania konkursu.  

2. Laureaci wybierani są przez Jury, które składa się z 3 osób fizycznych wybranych oraz powołanych 

do pełnienia tej funkcji przez Organizatora. Wybór Zwycięzcy nastąpi na podstawie oceny 

komentarzy, przy czym kryteriami wyboru będą prawidłowość odpowiedzi oraz kreatywność, 

podejście do tematu oraz inwencja twórcza.  

3. Nagrody otrzymane przez Zwycięzców stanowią dochód w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

51, poz. 307 z późn. zm.). 

4. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru 

Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Wygrany. 

5. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru nagrody zostanie przekazana laureatom 

w wiadomości email, której nadawcą będzie Oslo Skin Lab Polska.  

6. Uczestnik zobowiązuje się przed odebraniem nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne 

i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. 
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Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania 

nagrody. 

7. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody lub nie zastosowania się do innych 

postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi. 

8. W razie braku możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 

Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi. W takim przypadku nagroda przepada.  

 

§ 5. Odbiór nagrody 

1. W celu wydania nagrody Zwycięzcy, Zwycięzca jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z 

Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@osloskinlab.pl  

2. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

3. Wiadomość skierowana do Organizatora musi zawierać: Imię, nazwisko, numer telefonu Zwycięzcy, 

adres pod który ma zostać dostarczona przesyłka oraz oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa nie narusza praw lub dóbr osób 

trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub 

materialnych.” 

4. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie mailowe otrzymania od Zwycięzcy niezbędnych 

danych wymaganych do otrzymania nagrody. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane Pocztą Polską 

na koszt Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni po ogłoszeniu wyników. 

5. W przypadku niespełnienia warunków z §5 pkt. 1. nagroda pozostaje w rękach Organizatora i to do 

niego należy decyzja w zakresie wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. 

6. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany 

Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze. 

Uczestnicy nie mogą też przenieść jakichkolwiek praw związanych z Nagrodą na osobę trzecią. 

Każdemu z laureatów przysługuje jedna nagroda.  

 

 

§ 6. Prawa własności intelektualnej do odpowiedzi konkursowych 

1. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź i jej poszczególne elementy stanowić będą utwór w rozumieniu 

prawa autorskiego jego wyłącznego autorstwa, że będzie posiadał do nich nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe oraz że korzystanie przez Organizatora i Fundatora z jego poszczególnych 

elementów w przypadku przeniesienia na niego majątkowych praw autorskich zgodnie z ust. 2 nie 

będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.  

2. Z chwilą umieszczenia Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie z § 5 ust. 1, Uczestnik wyraża zgodę na 

jej publikację na Profilu oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Fundatora, a tym samym 

udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Odpowiedzi 

przez Fundatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.   

3. Uczestnik z chwilą umieszczenia Odpowiedzi, udziela Fundatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Odpowiedzi przez czas określony 4 lat, która to 

licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony. Licencja 

zostaje udzielona do Odpowiedzi i jej poszczególnych elementów, na wymienionych poniżej polach 

eksploatacji: 

a) wykorzystanie lub rozpowszechnianie Odpowiedzi w całości lub w części; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na 

nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i 

cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną; 

c) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w 

prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie; 
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d) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet; 

e) rozpowszechnianie Odpowiedzi, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy 

wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet; 

f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub 

promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków 

towarowych bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy; 

g) wykorzystywanie Odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy, w 

tym zamieszczanie Odpowiedzi lub jej części na nośnikach reklamowych i informacyjnych, w 

szczególności w sieci Internet, profilach społecznościowych Fundatora na portalu Facebook, 

Instagram, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, prezentacjach elektronicznych, materiałach 

brandingowych, gadżetach. 

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, Uczestnik, po zawiadomieniu przez 

Organizatora lub Fundatora, zobowiązuje się zwolnić Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Fundatora 

w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Fundatora 

do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Fundatora, 

zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, 

włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody 

wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

5. Uczestnik upoważnia Organizatora i Fundatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia 

lub braku oznaczenia Odpowiedzi. 

6. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z 

utworów zależnych względem zwycięskich Odpowiedzi lub ich części, w tym na włączanie ich do 

innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–

g powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów. 

7. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

w stosunku do zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części. 

8. Powyższe oznacza w szczególności, lecz niewyłącznie, że Fundator może korzystać z przesłanych 

przez Uczestników Odpowiedzi dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z 

wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może 

udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. 

 

§ 7. Dane osobowe Uczestników 

1. Administratorem danych osobowych jest NutraQ Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie. 

2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub żądania 

ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić 

wydanie oraz realizację nagród, co Uczestnik akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości. 

3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora oraz Fundatora w celu przeprowadzenia Konkursu. 

4. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku oraz 

ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika 

wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie.  



5. Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane przez okres 

trwania Konkursu oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez 

okres przedawnienia roszczeń, związanych z udziałem w Konkursie. Dane osobowe przetwarzane 

będą przetwarzane do odwołania zgody na ich przetwarzanie.  

6. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, 

w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w 

toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z 

Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej nagrody. 

8. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy w Serwisie 

Facebook i Instagram w postaci swojego loginu w Serwisie Facebook i Instagram. 

 

 

§ 8. Reklamacje 

1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z 3 

przedstawicieli Organizatora. 

2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu drogą mailową na 

adres bok@osloskinlab.pl lub za pośrednictwem poczty na adres NutraQ sp. z o.o. Ul. Marszałkowska 

126/134 00-008 Warszawa w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Zwycięzcy Konkursu. 

3. Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz 

zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.  

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia 

reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w 

formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie 

wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej dostępnej pod następującym adresem: 

www.osloskinlab.pl  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on 

uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w 

Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi 

obyczajami, bądź narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich. 

3. Z Konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku do których istnieje uzasadnione 

podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny. 

4. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

mailto:bok@osloskinlab.pl
http://www.osloskinlab.pl/


6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook oraz Instagram, ani z nim związany. Jednocześnie Organizator i Fundator oświadczają, że 

Regulamin jest zgodny z zasadami prowadzenia konkursów na Facebook’u i Instagramie zgodnie z 

regulaminem Facebook’a i Instagrama w tym zakresie. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i 

reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane wyłącznie do Organizatora, a w żadnym 

wypadku do właściciela czy administratora Facebook. 

 


