
REGULAMIN KONKURSU Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin Konkursu Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE (zwany dalej 

„Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu Dr Irena 

Eris PROSYSTEM HOME CARE (zwanego dalej „Konkursem”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 

Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz osób uczestniczących w Konkursie (zwanych dalej 

„Uczestnikami”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-595), ul. Puławska 107 a, REGON: 015760736, NIP: 521-329-59-21, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000211150, o kapitale zakładowym 

w wysokości 10 050 000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagród Konkursu jest Organizator. 

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Serwisem 

Facebook”). 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych. 

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym 

niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającym wymogów w nim określonych. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia 

Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w 

sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w 

Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał 

nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo 

przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu, a 

której wizerunek został umieszczony na zdjęciu (zgłoszeniu) oraz w przypadku gdy Uczestnik, celem 

uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie 

wymagań Konkursu. 

10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, 

obraźliwych lub naruszających dobre imię Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia 

do Konkursu. 

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy 

wspierany przez właściciela Serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 

prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie 

do Organizatora. 



12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu Facebook lub 

utrudniony dostęp do niego z przyczyn niezależnych lub pozostających poza kontrolą Organizatora, w 

szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 

której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje 

się z Uczestnikiem. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci 

Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia urządzeń, z których zgłoszenia 

zostały dodane oraz sposób ich konfiguracji. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich 

do Komentarza lub dóbr osobistych osób trzecich. 

16. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są 

informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook. 

§ 2. 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w 

rozumieniu art. 221 K.c., mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają aktywne konto w Serwisie Facebook, prowadzone 

zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i 

akceptuje wszelkie zasady w nim opisane, jak również, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach określonych niniejszym Regulaminem oraz umieszczenie niezbędnych danych na 

fanpage’ u (zwanego dalej „Fanpage’ em”) Organizatora w Serwisie Facebook 

(https://www.facebook.com/KosmetycznyInstytut), w celu poinformowania Uczestników o wynikach 

Konkursu. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów 

zarządzających Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 

prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych ich rodzin. Przez członków najbliższej 

rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 

rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

4. Uczestnicy Konkursu przystępują do niego poprzez wykonanie zadania konkursowego 

(zwanego dalej „Zadaniem”), opisanego w § 3. Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie Zadania zgodnie z Regulaminem oraz 

polubienie Fanpage’a przez Uczestnika.  

§ 3. 

Zasady i przebieg Konkursu 

1. Zadanie polega na opublikowaniu pod postem konkursowym (zwanego dalej „Postem”) 

opublikowanym na Fanpage’ u Organizatora w Serwisie Facebook 

(https://www.facebook.com/KosmetycznyInstytut) komentarza (zwanego dalej „Komentarzem”) 



zawierającego odpowiedź na pytanie: „Pokaż nam (poprzez zdjęcie, opis lub wideo w komentarzu) jaki 

jest Twój sposób na relaks w zimowe wieczory” oraz oznaczeniu w Komentarzu co najmniej jednego 

aktywnego profilu w Serwisie Facebook bliskiej dla Uczestnika osoby. 

2. Konkurs trwa od dnia 06.12.2021 r. od chwili opublikowania Posta na Fanpage’ u Organizatora 

(https://www.facebook.com/KosmetycznyInstytut) do dnia 13.12.2021 r. do godz. 23:59. Wyniki 

Konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage’ u w dniu 14.12.2021 r. 

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Komentarz i otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

4. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych lub obraźliwych. 

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikację sporządzonej przez niego 

odpowiedzi zawartej w Komentarzu w postach na Fanpage’ u Organizatora w ramach Serwisu 

Facebook.  

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja składająca się z 3 osób 

wskazanych przez Organizatora.  

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym 

jest Komisja. 

8. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego 

zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych.  

9. Osoby, które zwyciężą w Konkursie (zwani dalej Laureatami Konkursu) zostaną wyłonieni 

decyzją Komisji. W przypadku niemożności wyłonienia Laureatów Konkursu przez cały skład Komisji 

Konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za Laureata Konkursu decyduje głos przewodniczącego. 

10. Komisja przy ocenianiu zadań będzie brać pod uwagę kreatywność oraz zgodność z tematem 

odpowiedzi udzielonych przez Uczestników w Komentarzach. 

11. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Organizator.  

§ 4. 

Nagrody i zwycięzcy 

1. Nagrody otrzyma 3 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję konkursową, która oceni 

kreatywność oraz poprawność zgłoszeń.  

2. W skład każdej Nagrody wchodzi:  

a) Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE Body Fiesta CHAMPAGNE&TRUFFLE LUKSUSOWY 

BALSAM ROZŚWIETLAJĄCY DO CIAŁA o wartości 149 zł. 

b) Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE Body Fiesta CHAMPAGNE&TRUFFLE REWITALIZUJĄCY 

PEELING WYGŁADZAJĄCY DO CIAŁA o wartości 139 zł. 

c) kwota pieniężna stanowiąca 11.11% wartości wskazanych powyżej, która zostanie w całości 

przeznaczona na zapłatę podatku, o którym mowa w ust. 13 poniżej. Kwota ta nie zostanie wypłacona 

Laureatowi Konkursu, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co 

Laureat Konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę. 

3. Tym samym łączna wartość każdej Nagrody wynosi 320 zł. 



4. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie 

stosownej informacji pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook. 

5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu za 

pomocą wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook. W odpowiedzi zwrotnej Laureat Konkursu 

powinien podać dane niezbędne do wysyłki Nagrody (imię i nazwisko, adres do korespondencji wraz z 

numerem telefonu). 

6. Podanie wszystkich powyższych danych powinno nastąpić w terminie jednego dnia roboczego 

od daty otrzymania wiadomości od Organizatora, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość 

pieniężną. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

8. Organizator zobowiązuje się wysłać nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia 

oraz poprawnych i pełnych danych Laureatów Konkursu do wysyłki. 

9. Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia 

któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w  

szczególności § 2 niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień 

Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureaci Konkursu są obowiązani do jej zwrotu na podstawie 

przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o 

naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku: 

a. niepodania lub podania błędnych danych adresowych w terminie określonym w § 4 ust. 6 

Regulaminu, 

b. zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata Konkursu, o których 

Organizator nie został poinformowany przed wysyłką Nagrody. 

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne 

cele Organizatora, przy czym nastąpi to po powtórnej próbie doręczenia Nagrody, z wyłączeniem 

sytuacji, w której Laureat Konkursu nie poda danych do wysyłki Nagrody w terminie określonym w § 4 

ust. 6 Regulaminu. 

12. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia Nagrody z winy 

Organizatora. 

13. Uiszczenie należnych podatków od Nagród określonych w § 4 niniejszego Regulaminu należy 

do Organizatora. 

14. Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od poprawnego podpisania 

protokołu przekazania Nagrody w celach podatkowych. 

§ 5. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać 

na piśmie w czasie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 



2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Termin do 

wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce 

pocztowej operatora publicznego. 

3. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie oraz zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 

Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora (Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o., ul. Puławska 107 a, 

02-595 Warszawa) z dopiskiem „Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE!”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od ich otrzymania. 

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres 

podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu. 

7. W przypadku wady Nagrody Uczestnik po otrzymaniu Nagrody ma prawo do zgłoszenia 

reklamacji, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży. 

§ 6. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych 

zawarte w Regulaminie. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107 a, REGON: 015760736, NIP: 521-329-59-21, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 211150, o kapitale 

zakładowym w wysokości 10 050 000,00 zł. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 osobowych) (dalej zwane „Rozporządzeniem”), na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. 

z o.o. wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, 

rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji, odprowadzenia stosownego podatku od wygranych w 

konkursach, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, a także w celu obrony lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń przez Organizatora (zwanych dalej „Prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora). Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane firmom 

kurierskim oraz innym uprawnionym organom, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Dane Uczestników oraz Laureatów Konkursu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr 

telefonu) przetwarzane będą przez czas trwania czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej., a po ich 

zakończeniu nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w terminie 

przewidzianym przepisami prawa licząc od czasu zakończenia Konkursu lub wycofania zgody przez 

Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują 

przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.  

5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do: 



a) dostępu do swoich danych, 

b) żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia), 

c) żądania usunięcia danych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, 

f) przenoszenia danych, które dostarczyła tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania danych 

innemu administratorowi, 

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane 

osobowe przetwarzane są w sposób naruszający prawo, 

h) cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się 

bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

jego danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com. 

§ 7. 

Postanowienia Końcowe 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na Fanpage’ u 

Organizatora (https://www.facebook.com/KosmetycznyInstytut) z zastrzeżeniem sytuacji, w których 

nastąpi awaria Serwisu Facebook oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników, nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w 

Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu po dniu 

ogłoszenia zmian. 

4. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników 

umieszczając odpowiednie informacje na Fanpage’ u Organizatora 

(https://www.facebook.com/KosmetycznyInstytut) w Serwisie Facebook. 

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania na Fanpage’ u 

Organizatora w Serwisie Facebook (https://www.facebook.com/KosmetycznyInstytut) 

6. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego. 



8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.12.2021 r. 

 

Warszawa, 6.12.2021 r.   

Organizator:  Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris  

 

 

 

 


