REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Sephora x Too Faced”
I.

Postanowienia ogólne

§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Sephora x Too Faced” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka
Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości,
posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 („Organizator”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 847), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na
podstawie niniejszego regulaminu Loterii („Regulamin”).
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 847).
§6
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 18.08.2020 roku do 09.10.2020 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas przyjmowania zgłoszeń w Loterii
obejmuje okres od dnia 18.08.2020 roku do 22.08.2020 roku.
§7
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie www.grzegrzolka.pl
oraz na stronie https://www.sephora.pl/gra-toofaced.html.

1

II.

Warunki uczestnictwa w Loterii

§8
1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski
będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
2. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba
uprawniona w myśl pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu, która w terminie od godziny 00:00 dnia
18.08.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 22.08.2020 roku dokona prawidłowego zgłoszenia w
Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 4 niniejszego paragrafu.
3. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny
tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni,
zstępni, teściowie i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu
niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).
4. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane
w terminie od godz. 00:00:00 dnia 18.08.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 22.08.2020 roku
poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie
https://www.sephora.pl/gra-toofaced.html; Prawidłowo wypełniony formularz zawiera:
a.

formę grzecznościową,

b.

imię Uczestnika,

c.

adres e-mail Uczestnika,

d.

potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznania
się z treścią Regulaminu Loterii oraz akceptację jego postanowień,

e.

zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku „Zagraj”.

Ponadto Uczestnik może wyrazić zgodę na subskrybcję do newslettera.
5. Uczestnik może dokonać 1 (słownie: jednego) Zgłoszenia danego dnia, w trakcie przyjmowania
Zgłoszeń Uczestnik może dokonać łącznie maksymalnie 5 (słownie: pięciu) Zgłoszeń w Loterii.
6. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w ww. systemie.
Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń
z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: godzina.minuta.sekunda.
7. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem pkt 6 niniejszego paragrafu biorą
udział w Loterii.
8. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Loterii w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie
zgłoszeń do Loterii w imieniu osób fikcyjnych. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik
przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail. Jeden adres email może
przynależeć wyłącznie do jednego Uczestnika.
9. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub
robotów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie
w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie
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innych sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonanie Zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w
Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz
organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje
takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako laureata, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie mu odebrane prawo do nagrody, a
Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje)
urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u
dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy
dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora
spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem
skrzynki lub automatycznym umieszczaniem korespondencji w folderze SPAM obciąża
Uczestnika.

III.

Nagrody

§9
1. W Loterii przewidziano 5 Nagród o łącznej wartości 7.778,10 zł brutto, każda w postaci zestawu
14 produktów o łącznej wartości 1 555,62 zł brutto – nagroda nazywana jest „Rok makijażu za
darmo”. W skład nagrody wchodzi:
Produkt
Opis
Cena sprzedaży Pojemność
Better Than Sex Easy Glide Water
Płynny eyeliner
99,00 zł
.06mL
Lip Injection Extreme Lip Gloss
Błyszczyk
128,00 zł
4mL
Melted Matte - Sell Out
Płynna pomadka do ust
102,00 zł
7mL
Hangover Pillow Balm Lip
Balsam do ust
89,00 zł
6.5g
Hangover Replenishing Face
Baza pod podkład
159,00 zł
40mL
Primer
Spray utrwalający
Hangover Setting Spray
163,00 zł
120mL
makijaż
Hangover Good To Go
Krem do twarzy
145,00 zł
29mL
Moisturizer
Hangover Pillow Cream
Krem do twarzy
159,00 zł
45mL
Hangover Wash The Day Away
Żel do mycia twarzy
109,00 zł
125mL
Better Than Sex Mascara
Tusz do rzęs
122,00 zł
8mL
Damn Girl! Mascara
Tusz do rzęs
122,00 zł
13mL
Love Light - Ray of Light
Rozświetlacz do twarzy
136,00 zł
9.0g
Diamond Bag

Kosmetyczka

11,31 zł

Hangover Scrunchie

Gumka do włosów

11,31 zł
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2. Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo do
nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród, ani do
otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione
na osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.

IV.

Losowanie Nagród

§10
1. Nagrody są przyznawane w sposób losowy zgodnie z czasem dokonania Zgłoszenia zgodnie z
trybem par 8 pkt 4 i 6 Regulaminu według poniższych wytycznych:
• na każdy dzień w terminie od dnia 18.08.2020 roku do dnia 22.08.2020 roku przypada po 1
(jednej) Nagrodzie – łącznie na przedmiotowe dni przypada 5 (pięć) Nagród,
• do każdej Nagrody przynależy dzień oraz zwycięska godzina w formacie:
godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 10.58.32) („Godzina”) z zakresu godzinowego od
00:00:00 do 23:59:59),
• zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty i nagrody są umieszczone na liście – lista ta jest
dokumentem poufnym i dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych,
• każda Nagroda wraz z odpowiadającym jej dniem i zwycięską Godziną jest wprowadzona do
systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii,
• zwycięska Godzina decyduje o tym, kiedy nastąpi wygrana zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego
paragrafu.
Lista zwycięskich Godzin w formacie godzina.minuta.sekunda jest przechowywana u Organizatora
i znana jest wyłącznie Organizatorowi, który nie jest uprawniony do ujawniania jej osobom
trzecim.
2. Zwycięzcą Nagrody zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem par 8
pkt 4 Regulaminu o wylosowanej zwycięskiej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po
upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona
Zgłoszenia o wylosowanej zwycięskiej Godzinie).
3. W przypadku, gdy o wylosowanej zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie,
wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku
(setne tysięczne sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze z
dokładnością do czwartego miejsca po przecinku otrzymuje prawo do nagrody. Zasada ta
obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny wpłynie
więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników nie dokona
Zgłoszenia o wylosowanej zwycięskiej Godzinie).
4. Po dokonaniu Zgłoszenia następuje udostępnienie na ekranie 3 balonów, Uczestnik klika w balony
co powoduje ich „pęknięcie” i ukazanie informacji o wygranej bądź jej braku. W przypadku
wygrania Nagrody po kliknięciu balonów ukażą się pod nimi 3 identyczne symbole w postaci logo
marki Too Faced (symbol TF) a na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej nagrodzie.
W przypadku niewygrania Nagrody po kliknięciu balonów, ukażą się pod nimi 3 zdjęcia
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przedstawiające maskarę Damm Girl. Nie kliknięcie przez Uczestnika w trakcie jednej sesji w trzy
balony uniemożliwia odczytanie wyniku Loterii.
5.

Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie 1 Nagrodę.

6.

Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody, na zasadach
określonych w par. 11 Regulaminu.

V.

Weryfikacja prawa do nagrody w Loterii i sposób jej przyznania

§11
1. O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej
najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych liczonych od dnia uzyskania prawa do nagrody zgodnie z
trybem par. 10 pkt 5 Regulaminu, nie później niż do dnia 25 sierpnia.
Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie oraz trybie jej wydania a
także link do formularza zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez
Organizatora na adres mailowy, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Za dni robocze
uważa się na potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy. Dodatkowo Organizator może skontaktować się telefonicznie z laureatami Nagród celem
poinformowania ich o wyniku losowaniu oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.
2. Zwycięzca nagrody natychmiastowej jest zobowiązany w przeciągu maksymalnie 5 dni
kalendarzowych prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu) oraz
kliknąć ikonkę „Wyślij”.
3. Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do
Formularza. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, link
do Formularza traci ważność.
4. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu,
adres do wysyłki nagrody. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu
skutkuje utratą prawa do nagrody. Nierozdysponowane pozostają one do dyspozycji Organizatora.

VI.

Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody

§12
1. Wyniki loterii w zakresie wygranych nagród w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska
dostępne będą na stronie https://www.sephora.pl/gra-toofaced.html najpóźniej od dnia
31.08.2020 roku i nie krócej niż do zakończenia Loterii.
2. Nagrody natychmiastowe zostaną wysłane laureatom na podany w formularzu adres najpóźniej
do dnia 03.09.2020 roku.
3. Nieodebrane nagrody pozostają w do dyspozycji Organizatora.
4. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
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VII.

Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

§13
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta
zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub
zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 847). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu
Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji
wydanego przez Organizatora.

VIII.

Postępowanie reklamacyjne

§14
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia
15.09.2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki
w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego
dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z
o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową
Organizatora: reklamacja@grzegrzolka.pl.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane
listem, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(wysłane w wiadomości e-mail).
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za
pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko,
dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry
jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia
reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres
elektroniczny do komunikacji.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 09.10.2020 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku
reklamacji).
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
§16
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne (podstawa prawna art. 21 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 847)). Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
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IX.

Postanowienia końcowe

§17
1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane
przez sąd powszechny.
2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

X.

Dane osobowe

§18
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:
a. administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „Sephora x Too Faced” w
zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i
organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem
administratorem danych osobowych Loterii jest Organizator, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w
całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON
140487829,
b. dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w
celu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania
nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania
niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na
Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,
c. w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie
uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz
marki „Sephora”; w zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w
celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym
Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych,
d. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Loterii,
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e.

f.

g.

h.

i.
j.

Uczestnikowi przysługuje:
• prawo dostępu do podanych danych osobowych,
•

prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych
osobowych,

• prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres
administratora lub na adres e- mail: dane@grzegrzolka.pl,
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratorów innym podmiotom
tj. w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których
gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie
nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia
nagród, a także podmiotom obsługującym administratorów prawnie i księgowo,
dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
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