REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
POD NAZWĄ „SEPHORA X TOO FACED”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż Premiowa jest prowadzona pod nazwą „SEPHORA X TOO FACED”
(zwana dalej „Promocją”).
2. Podmiotem urządzającym Promocję jest Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o.,
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. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej
„Regulaminem”). Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 847).
4. Promocja rozpoczyna się dnia 10.08.2020 roku i kończy w dniu 15.09.2020 roku,
który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Promocji.
5. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej.
6. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Grzegrzółka & Ko
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe
uczestników będą przetwarzane w zakresie wskazanym w Regulaminie w celu
przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy Loterii
mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/
uzupełnienia/ usunięcia/ przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia
sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji i otrzymanie ewentualnej
nagrody. Informacje o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych
osobowych publikowane są na stronie www.grzegrzolka.pl.

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
7. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat,
zamieszkałych na terenie Polski, które spełnią warunki pkt 9 Regulaminu.
8. Aby zostać uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) należy w terminie
od 18.08.2020 roku do 22.08.2020 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na
stronie https://www.sephora.pl/gra-toofaced.html i zagrać w grę polegającą na
kliknięciu 3 balonów, które ukażą się na ekranie.
Jeden uczestnik może zgłosić swój udział w Promocji wyłącznie 1 raz w ciągu danego
dnia, maksymalnie uczestnik może dokonać 5 (pięciu) zgłoszeń w Promocji.

9. Kody uprawniające do odbioru nagród będą wydawane drogą mailową – w
wiadomości wysłanej na adres email podany w formularzu, o którym mowa w pkt 8
Regulaminu.
10. Kody wydawane są zgodnie z kolejnością przyjmowania Zgłoszeń.
11. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 500 sztuk. W sytuacji, w której
pula nagród wyczerpie się przed końcem trwania promocji, promocja zostanie
zakończona wcześniej.

NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
12. W Promocji przewidziano 500 (słownie: pięćset) nagród w postaci prezentu
niespodzianki. Do odbioru prezentu niespodzianki upoważnia otrzymany w promocji
kod. Prezent niespodziankę stanowią próbniki marki Too Faced.
13. Wygrany kod upoważnia uczestnika do odebrania przypisanej do niego nagrody po
spełnieniu następujących warunków:
a) Uczestnik celem odebrania nagrody w terminie od dnia 18.08.2020 roku do
wyczerpania się puli nagród bądź do dnia 31 sierpnia musi dokonać
jednorazowego (na jednym dowodzie zakupu) zakupu w internetowej drogerii
sieci Sephora, www.sephora.pl, za kwotę powyżej 199,00 zł brutto (sto
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Zakup musi zostać dokonany w formie
wysyłkowej (z promocji wyłączone są zakupy dokonywanie za pośrednictwem
Click&Collect) i nie może dotyczyć zakupu karty upominkowej a także zakupu
produktów przecenionych.
b) W trakcie dokonywania zakupu uczestnik musi podać kod uprawniający go do
odebrania nagrody, który otrzymał w wiadomości e-mail,
c) Uczestnik może jednorazowo odebrać wyłącznie jedną nagrodę – nawet wówczas
gdy dysponuje dwoma kodami i dokonuje zakupów za kwotę wyższą niż
dwukrotność kwoty 199,01 zł (np. 450 zł).
14. Nagrody w Promocji są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
15. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
16. Każdy Uczestnik Promocji może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i
uczestnictwem w Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: Biuro
Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, lub na adres e-mail:
reklamacja@grzegrzolka.pl.
17. 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).
18. 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.
19. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania
(włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
20. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie
powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21. Regulamin Promocji jest dostępny w biurze Organizatora: Grzegrzółka & Ko Sp. z
o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń (w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 16:00) i na stronie https://www.sephora.pl/gra-toofaced.html.
22. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

