
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

NUTRIDOME X HANDS

§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Nutridome  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana przez Sąd  
Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawa  w  Warszawie  XII  Wydział  Gospodarczy  do  rejestru  
przedsiębiorców  KRS  pod  numerem:  0000700689,  NIP:  5272825059,  zwany  dalej
 „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie  
z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  na  terytorium  Rzeczypospolitej  
Polskiej. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.04.2021 r. godz. 09:00:00, a kończy się dnia 26.04.2021 r.
o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram, na profilu:
nutridome_pl prowadzonym pod adresem: https://www.instagram.com/nutridome_pl/

5. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz regula-
minu portalu społecznościowego Instagram.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodek-

su Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę

na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  poprzez
zgłoszenie udziału w Konkursie; 

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) ukończyła 16 rok życia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody opiekuna usta-

wowego/prawnego na uczestnictwo w Konkursie i odbiór nagrody (na żądanie Orga-
nizatora Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody opiekuna); 

d) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
e) posiada konto w serwisie Instagram i jest ono publiczne,
f) wykona Zadania Konkursowe. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2
ust. 2  Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszyst-
kie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warun-
ków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonko-
wie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona w serwisie
Instagram Zadanie Konkursowe (dalej: Zadanie Konkursowe). 

6. Wykonanie Zadania Konkursowego polega na: 
- polubieniu zdjęcia konkursowego na profilu @nutridome_pl
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- udzieleniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @nutridome_pl od-
powiedzi na pytanie: „Wskaż w komentarzu, który kolor z palety HANDS powinien być
nowym wiosennym trendem i napisz dlaczego

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wyko-

nanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
d) naruszają regulamin serwisu Instagram,
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pro-
pagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących gru-
py społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkol-
wiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw
autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłącz-
ne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest ob-
ciążone żadnymi prawami osób trzecich.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 oso-
bową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć bę-
dzie  czuwanie  nad  prawidłowością  przebiegu  Konkursu,  podejmowanie  decyzji  we
wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Na-
grody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika
prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu,  Komisja Konkursu dokona oceny udzielonych w komenta-
rzach odpowiedzi na pytanie wskazane w § 2 ust. 6 Regulaminu i wyłoni 3 Uczestników
(Zwycięzców), którzy udzielili najbardziej atrakcyjnej, oryginalnej i kreatywnej odpowie-
dzi, spełniając jednocześnie inne wymogi przewidziane Regulaminem.  

3. Każdemu Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagroda - produkty marki HANDS: no
wipe top, uv/led base, dwa dowolne lakiery HANDS – wybrane przez każdego Zwycięz-
cę; wartość nagrody: 288 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem złotych).

4. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysoko-
ści odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z ty-
tułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca
Konkursu zgadza się, że kwota  dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu Nagrody w
Konkursie.  

5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
przed wydaniem Zwycięzcy Konkursu Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właści-
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wego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygra-
nej. 

6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 30.04.2021 r.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszcze-

nie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Insta-
gram, pod postem konkursowym, najpóźniej dnia 03.05.2021 r. Ponadto informacja o
wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w ser-
wisie Instagram.

8. Warunkiem otrzymania  Nagrody jest  przekazanie  przez Zwycięzcę Organizatorowi  w
ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej in-
formacji  niezbędnych do przekazania Nagrody,  w tym:  imienia,  nazwiska,  adresu za-
mieszkania,  adresu e-mail,  numeru telefonu i  adresu na terytorium Rzeczypospolitej
Polski, na który ma zostać wysłana nagroda. Zwycięzca może udzielić informacji poprzez
odpowiedź zwrotną. 

9. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowych
adresów lub innych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchy-
bienia po stronie Zwycięzcy Konkursu powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody
oraz spełnienia  przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa
do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięz-
cę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez
Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszel-
kich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.

11. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. W przy-

padku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przy-
znania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursu.

13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz 1 (słownie: jeden) raz.
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną

lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§5. Dane Osobowe

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia 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, dalej „Rozporządzenie”, Organizator informuje, iż administratorem
danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.  Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu.

2. Organizator  będzie  przechowywał  dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczy  je  przed  udostępnieniem  osobom
nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Z  Administratorem danych  osobowych  można  skontaktować  się  pod adresem e-mail:
kontakt@nutridome.pl oraz  korespondencyjnie pod adresem: ul. Staromiejska 8/12, 26-
600 Radom. 
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4. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  jednocześnie  niezbędne  do  wzięcia
udziału w Konkursie oraz odbioru Nagrody.

5. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestników: 
1)  nazwa profilu Uczestnika w portalu Instagram,
2) imię i nazwisko,
3) adres zamieszkania,
4) numer telefonu kontaktowego,
5) adres e-mail
6) adres, na który ma zostać przesłana Nagroda.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu,  w  tym  ogłoszenia  o  Zwycięzcach,  wydania  nagród  i  dokonania  rozliczeń
publicznoprawnych  oraz  w  celu  komunikacji  z  Uczestnikami,  a  także  rozpatrzenia
reklamacji.

7. Uczestnikowi  przysługuje  prawo:  prawo  dostępu  do  danych  osobowych;  prawo  do
żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych;  prawo  do  żądania  usunięcia
danych osobowych (zw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania  danych  osobowych;  prawo  do  przenoszenia  danych;  prawo  sprzeciwu
wobec przetwarzania  danych;  prawo do cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Administratora do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych
osobowych.

9. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  trwania  Konkursu  i  etapu  wydania
nagrody oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także
ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom uprawnionym
do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie i przesłać
listem poleconym na adres  korespondencyjny:  Nutridome Sp.  z  o.o.,  ul.  Staromiejska
8/12, 26-600 Radom lub elektronicznie na adres: kontat@nutridome.pl, z dopiskiem „Re-
klamacja: Konkurs „NUTRIDOME x HANDS”. Reklamację można składać przez cały czas
trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu
(dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny opis powodu re-
klamacji i zgłaszanego roszczenia oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie
odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem po-
leconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2021 r. 
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i za-

kładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie
podlega  regułom zawartym  w ww.  ustawie  i  rozporządzeniach  wykonawczych  do tej
ustawy.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem
w formie pisemnej wysyłając list polecony na adres: Nutridome Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością, ul. Staromiejska 8/12, 26-600 Radom lub elektronicznie wysyłając wia-
domość na adres: kontakt@nutridome.pl

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wy-
łącznie po stronie Uczestnika.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu @nutridomepolska na portalu społeczno-
ściowym Instagram przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w któ-
rych nastąpi awaria serwisu społecznościowego. 

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadza-
ny ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. 

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator,
a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogą-
cej powstać w związku z Konkursem.  

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i  poinformowania Uczestników o dokona-
nych przez Organizatora zmianach. Organizatorowi przysługuje prawo do przerwania lub
zawieszenie Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia, 

10. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i re-
klamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestni-
ków i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regula-
minu.
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