Regulamin programu testowego „Testowanie z Bielendą”
§1
Warunki ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin Programu testowego „Testowanie z Bielendą” („Regulamin”) określa warunki i zasady
uczestniczenia w programie „Testowanie z Bielendą”
1.2 Organizatorem Programu testowego „Testowanie z Bielendą” jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. S.K.A. z
siedzibą przy ul. Fabrycznej 20, 31-553 Kraków, KRS 0000328604, NIP 6751414030 zwany dalej „Organizatorem”
1.3 Organizator oświadcza, że Program testowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.4 Warunki uczestnictwa w Programie testowym określone są w niniejszym Regulaminie programu testowego, a każde
zgłoszenie Uczestnika do Programu testowego na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z
faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora i Wykonawcę, wyraził zgodę, iż w razie wygranej imię i nazwisko zostaną ogłoszone
w zakładce „Wyniki”
1.5 Program testowy jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy biorą udział w programie
testowym za pomocą Aplikacji.
1.6 Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
1.7 Udział w Programie testowym, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w programie
testowym, jest dobrowolny.
§2
Uczestnicy programu testowego
2.1 Program testowy trwa od 22.04.2015 roku do 31.05.2015 roku do godziny 23:59:59
2.2 Uczestnikiem Programu testowego może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.)
2.3 W Programie testowym nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu testowego na zlecenie Organizatora, a także
członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.4 Aby wziąć udział w Programie testowym, należy:
2.4.1
posiadać aktywny profil na portalu www.facebook.com (zwany dalej: „Profilem”). Dane zawarte na
Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
2.4.2
uruchomić aplikację (zwaną dalej „Testowanie z Bielendą i zezwolić (zgodnie z informacjami
podanymi na tej stronie) na dostęp do podstawowych informacji ze swojego Profilu, to jest: imienia,
nazwiska, listy znajomych, adresu e-mail i kliknięć „Lubię to”.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie testowym:
2.5.1
osoby, która bierze udział w Programie testowym posługując się kilkoma Profilami na portalu
www.facebook.com,
2.5.2
osoby, która bierze udział w Programie testowym korzystając z pomocy osób trzecich,
2.5.3
osoby, która bierze udział w Programie testowym posługując się Profilem na portalu
www.facebook.com, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub
nazwisko danej osoby
2.5.4
osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe, lub która podała fikcyjny adres e-mail niezbędny do
zarejestrowania zgłoszenia lub też podała przypadkowe adresy e-mail osób, które nie są jej znajomymi,
2.5.5
osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu, ingerują w mechanizm Aplikacji lub w inny sposób dążą do
przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Programu testowego,
2.5.6
osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzącej w jego
wizerunek.
2.6 Osoba, która przystąpiła do Programu testowego zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego regulaminu,
staje się uczestnikiem Programu testowego (zwanym dalej: „Uczestnikiem”).
2.7 Osoba, która przystąpiła do Programu testowego wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez
Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.
2.8 Osoba, która przystąpiła do Programu testowego i została wytypowana jako zwycięzca, zostanie o tym
powiadomiona za pośrednictwem emaila w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia listy zwycięzców.

§3
Zasady i przebieg programu testowego
3.1 Po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik będzie mógł wziąć
udział w Programie testowym.
3.2 W „Testowaniu z Bielendą” bierze udział 100 osób, które jako pierwsze wyraziły chęć wzięcia udziału w
testowaniu produktów Professional Formula, po wcześniejszym zapisaniu się na newsletter, który zostanie wysłany
27.04.2015.
3.3 29.04.2015 zostanie wysłany drugi newsletter z informacją o możliwości przetestowania produktu, w tym czasie
będzie również gotowa aplikacja do wpisywania recenzji.
3.4 Użytkownik po wejściu do aplikacji wybiera kategorię produktu do testowania, a następnie dowolny produkt z tej
kategorii.
3.5 Następnie Użytkownik zostawia swoje dane (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, email i numer telefonu) w
celu przesłania wybranego produktu do przetestowania.
3.6 Po przetestowaniu produktu Użytkownik ma za zadanie powrócić do aplikacji i opublikować recenzję produktu
klikając w button „Dodaj recenzję”.
3.7 W trakcie testowania 26.05.2015 zostanie wysłany trzeci newsletter z przypomnieniem o wrzucaniu recenzji
produktu do aplikacji.
3.8 Użytkownicy będą mogli opublikować swoje recenzje w dniach od 18.05 do 31.05.2015.
3.9 Spośród wszystkich opublikowanych recenzji Jury wybierze 3 najciekawsze.
3.10 Na jedno gospodarstwo domowe może przypaść tylko jedna nagroda.
§4
Nagrody
4.1 Uczestnicy Programu testowego otrzymują po jednym kosmetyku do testowania - wybrany kosmetyk z serii
Professional Formula. W sumie do rozdania jest 100 produktów.
4.1.1
Kosmetyki do testowania zostaną przesłane na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez
Użytkowników do dnia 18.05.2015
4.1.2
Warunkiem otrzymania kosmetyku do testowania jest podanie w aplikacji danych niezbędnych do
przesłania produktu. Brak powyższych danych będzie oznaczało brak chęci otrzymania Nagrody.
4.2 Nagrodami głównymi w programie testowym są 3 zestawy kosmetyków Professional Formula.
4.2.1
Lista trzech zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 10 dni licząc od daty zakończenia programu
testowego na oficjalnym profilu Organizatora Bielenda w Aplikacji.
4.2.2
O przyznaniu nagrody głównej Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za
pośrednictwem emaila w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
4.2.3
Użytkownik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do przekazania nagrody w ciągu 96
godzin od otrzymania wiadomości potwierdzającej zwycięstwo, w przeciwnym razie nagroda przepada
lub zostaje przekazana innemu użytkownikowi.
4.2.4
Nagrody główne zostaną przesłane na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez zwycięzców w
ciągu 30 dni licząc od daty ogłoszenia wyników.
4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania kosmetyków do testowania a także
nagród głównych z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
4.3.1
niepodania danych adresowych,
4.3.2
podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.
4.4 Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
4.5 Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
4.6 W
zakresie
przyznanych
nagród
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności:
za
niemożność
odbioru
nagrody
z
przyczyn
leżących
po
stronie
Uczestnika,
a
także innych podmiotów niezależnych od Organizatora,
§5
Zastrzeżenia
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu testowego osób, które w związku z udziałem w
Programie testowym podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
5.2 Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem aplikacji jest wyłącznie Organizator
Programu testowego, a nie Serwis www.facebook.com
5.3 Organizator informuje, że Program testowy nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany,
ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje
podawane przez uczestników Programu testowego są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi
www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu testowego
przez Organizatora.

5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do
korzystania z Profilu w Serwisie www.facebook.com.
5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji bieżących wyników Programu testowego wraz z danymi
uczestników na Fan Page’u https://www.facebook.com/bielenda.

§6
Reklamacje
6.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Programem testowym – począwszy
od daty rozpoczęcia Programu testowego do 14 dni od daty zakończenia Programu testowego. Decyduje data
stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
6.2 Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„Reklamacja za Testowanie z Bielendą”.
6.3 Reklamacja powinna zawierać:
6.3.1
Imię, nazwisko, adres, PESEL Uczestnika
6.3.2
Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
6.3.3
Podpis Uczestnika
6.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji
niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego)

§7
Inne postanowienia
7.1 Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Programu testowego.
7.2 Wszelkie informacje o Programie testowym zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w
materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

§8
Postanowienia końcowe
8.1 Zarówno Uczestnicy Programu testowego jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Programu testowego w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
8.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.
8.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2015 r.

