
REGULAMIN AKCJI "AMBASADORKA WAY TO BEAUTY" 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem akcji „Ambasadorka Way to Beauty” (zwanej dalej jako „Konkurs”) jest spółka 

GK Hair Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Modlińska 335E, 03-151 Warszawa, NIP: 

5242750339) zwana dalej jako „Organizator”. 

2. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") reguluje warunki i zasady 

Konkursu. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną czy też zakładem 

wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.). 

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konkurs trwa od dnia 25.10.2022 r. od chwili jego ogłoszenia do dnia 24.11.2022 r. do godziny 

23:59. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Konkursu. 

7. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego 

akceptację. 

 

§ 2. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalach społecznościowych Organizatora: 

Instagram (https://www.instagram.com/waytobeauty_sklep/) oraz Facebook 

(https://www.facebook.com/WayToBeautyPolska/) a niniejszy Regulamin zostanie 

opublikowany na stronie internetowej (https://waybeauty.pl/) której administratorem jest 

Organizator. 

2. Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna („Uczestnik”), która: 

• jest pełnoletnią osobą fizyczną o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, 

• posiada aktywne, publiczne, własne konto użytkownika portalu społecznościowego 

Instagram lub Facebook, 

• interesuje się kosmetykami (zwłaszcza do pielęgnacji włosów) i jest aktywna w social 

mediach (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube) (tzw. Influencer) skupiając duże grono 

obserwujących (minimum 5 tysięcy), 

• dokona zgłoszenia w Konkursie – poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, 

• zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje jego treść. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a Uczestnik zobowiązuje się do 

zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. Podstawą wzięcia udziału 

w Konkursie jest łączne spełnienie warunków wskazanych w § 2 pkt 2 Regulaminu. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora 

5. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia. 

 

§ 3. NAGRODY W KONKURSIE 
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1. W ramach Konkursu Organizator wyłoni zwycięzców (zwanych dalej "Laureatami"), których 

zadaniem w okresie 1.12.2022 – 31.11.2023 będzie: 

• reprezentowanie sklepu Way to Beauty (https://waybeauty.pl/) ("Sklep") na swoim koncie 

użytkownika portalu społecznościowego Instagram lub Facebook i promowanie 

produktów z asortymentu Sklepu, zgodnie z wytycznymi Organizatora, 

• informowanie na swoim koncie użytkownika portalu społecznościowego Instagram lub 

Facebook o nowościach i promocjach w Sklepie, zgodnie z wytycznymi Organizatora, 

• nagrywanie relacji (instastory/stories) i tworzenie postów, które będą udostępniane na 

swoim koncie użytkownika portalu społecznościowego Instagram/Facebook obejmujące 

unboxingi paczek z produktami otrzymanymi ze Sklepu, zgodnie z wytycznymi 

Organizatora, 

• recenzowanie kosmetyków, w tym nowości otrzymanych ze Sklepu, zgodnie z wytycznymi 

Organizatora. 

2. Każdy z wyłonionych Laureatów otrzyma w ramach nagrody: 

• minimum 8 paczek z kosmetykami (w tym nowościami), każda o wartości min. 200 zł 

(wysyłanych średnio co miesiąc, przez okres wskazany w punkcie 1) zawierających 

produkty oferowane w Sklepie; paczki będą przekazywane w okresie 1.12.2022 – 

31.11.2023, 

• możliwość otrzymania kodu rabatowego dla obserwujących konto użytkownika portalu 

społecznościowego Instagram lub Facebook. 

3. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogów 

wskazanych w § 2 pkt 2. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ocenieni i wyłonieni przez Organizatora na podstawie poniższych 

kryteriów: 

• zgodność z warunkami Konkursu, 

• estetyka prowadzonego profilu na portalu społecznościowym, 

• liczba i zaangażowanie osób obserwujących profil społecznościowy Uczestnika. 

5. Wybór zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszony w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu (tj. 

do dnia 5.12.2022 do godziny 23:59).  

6. Informacja o przyznaniu nagród wraz z nagrodzonymi pracami konkursowymi Uczestników 

zostanie umieszczona na profilu Organizatora na portalu Instagram pod adresem 

https://www.instagram.com/waytobeauty_sklep/ oraz na portalu Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/WayToBeautyPolska/. 

7. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzach, ani na 

nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody 

na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również 

nieodpłatnie. 

8. Za prawidłowe przygotowanie i wręczenie (dostarczenie) nagród odpowiedzialny jest 

Organizator. 

9. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem 

nagrody, każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później, niż w terminie 7 dni od daty 

opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić 

możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania 

nagrody. Nagrody zostaną wysłane do wybranych Uczestników na wskazany przez nich adres 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

10. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia 

opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów 
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powyższych nie może ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie 

zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator. 

11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych 

publikowanych przez Uczestników. 

12. Warunkiem otrzymania nagród jest zawarcie przez każdego z Laureatów stosownej umowy z 

Organizatorem, m.in. na wykorzystanie wizerunku Laureata w kampaniach reklamowych i 

promocyjnych przez okres 12 miesięcy oraz podpisanie przez Laureata i przekazanie 

Organizatorowi oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 4. REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje względem przeprowadzania Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie na adres e-mail 

jakub@waybeauty.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Organizatora reklamacji. 

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie: 

• Imienia i nazwiska i/lub nazwy profilu na portalu społecznościowym Instagram; 

• Adresu, numeru telefonu (dotyczy jedynie laureatów Konkursu). 

2. Na zasadach i warunkach opisanych poniżej każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do 

podania Organizatorowi swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych 

wskazanych przez Organizatora, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub 

zrealizowania danej nagrody. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych 

w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić 

wybór innego Laureata spośród Uczestników. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 

25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO". 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest 

Organizator. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród. 

6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, 

w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za 

zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji 

ww. celu. 
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7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby 

częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w 

Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Postanowienia Regulaminu nie uchylają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

polskiego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, 

jednak nie wpływa to na prawa nabyte Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie. O każdej 

zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie 

publikowany Regulamin 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.10.2022 r. 

 

ZAŁĄCZNIK 1. - Oświadczenie Ambasadorki - pobierz 

https://waybeauty.pl/data/include/cms/regulaminy/Oswiadczenie_Ambasadorka.pdf

