
Regulamin konkursu „Bądź piękna z L’biotica” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Konkurs organizowany jest przez BMP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – 

wydawcę magazynu „Przemysł Kosmetyczny” i „Przemysł Farmaceutyczny” oraz 

administratora portalu kierunekKOSMETYKI.pl i kierunekFARMACJA.PL. 

 

2.Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

3.Celem konkursu jest popularyzacja tematyki poruszanej w materiałach i wydawnictwach 

branżowych organizatora konkursu. 

 

4.Sponsorem nagród jest firma L’biotica. 

 

II ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1.W konkursie mogą wziąć udział internauci, którzy w terminie do 10 września 2018 r. na 

profilu na Facebooku „Kierunek Kosmetyki” napiszą komentarz, w którym uzasadnią, za co 

cenią markę i kosmetyki L’biotica oraz udostępnią na swoim profilu post informujący o 

konkursie. 

2. Jeden uczestnik może dodać jeden komentarz. 

3. Do  12 września 2018 r. jury konkursowe, w którego skład wchodzą: redaktor 

naczelny BMP ds. portali, redaktor „Kierunek Kosmetyki” oraz redaktor portali branżowych 

wybiorą zwycięzców konkursu. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 września 2018 r. na portalu „Kierunek Kosmetyki”. 

5. Nagrody przesłane zostaną na wskazane przez zwycięzców adresy. 

 

III NAGRODY 

 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodą rzeczową w postaci zestawu kosmetyków L’biotica, 

który zawiera Kolagenowe płatki pod oczy ze śluzem ślimaka, Elcat glow krem 

ultranawilżający, maska peptydowa w postaci nasączonej tkaniny. Do wygrania są 4 

zestawy kosmetyków. 

 

2. Nie ma możliwości wymiany nagród na równowartość pieniężną lub przeniesienia prawa 

do nagrody na osobę trzecią. 

 

3. Uczestnik konkursu ponosi wszelkie skutki dostarczenia błędnego adresu, na który 

dostarczona ma zostać nagroda. 

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień powyższego regulaminu. 

 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące 

zgody na udostępnienie wizerunku i przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych 

osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. Zm). 

 



 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 
informujemy, iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BMP Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością Sp. k.  
z siedzibą w Raciborzu, ul. Morcinka 35, kod pocztowy 47-400, adres e-mail: biuro@e-bmp.pl, tel. 
32 415 97 74.  
Przedstawicielem administratora danych osobowych w Polsce jest firma BMP.  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.13 RODO i w celu 
przeprowadzenia konkursu.  
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest konkurs.  
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie BMP z siedzibą w Raciborzu, to: adres 
korespondencyjny ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, adres e-mail: biuro@e-bmp.pl, tel. 32 415 97 74. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozdania nagród w konkursie.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem 
zawarcia umowy uczestnictwa w konkursie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował 
wykluczeniem uczestnika z konkursu.  
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

