
REGULAMIN KONKURSU „Twoje Kosmetyki. Twoje Piękno”  
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Twoje 

Kosmetyki. Twoje Piękno” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Marion Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia, 
wpisaną do rejestru spółek prawa handlowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w 
Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000064030, posługującą się 
numerem identyfikacji podatkowej NIP 958-13-94-151, REGON 192622037 (dalej: „Marion” 
lub „Organizator”).  

2. Konkurs prowadzony będzie na stronie internetowej Organizatora 
www.marionkosmetyki.pl/30lat  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 
19.07.2021 r. (od godziny publikacji zadania konkursowego na stronie internetowej 
Organizatora, wskazanej w ust. 2) do 01.09.2021 r. (do godziny 23.59). 

4. Marion zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim podaniu 
do wiadomości publicznej, na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w ust. 2, 
informacji w przedmiocie zmiany, przy czym zmiana nie może pogarszać warunków udziału 
uczestników w Konkursie.  

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
6. 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 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz nie podlega zatwierdzeniu w myśl przepisów 
wyżej wymienionej ustawy. 

7. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom, 
oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom Organizatora, w 
szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie nie są w żaden sposób uzależnione od 
liczby produktów, które zamówi lub kupi Uczestnik zarówno w czasie trwania Konkursu, jak 
i po jego zakończeniu. 

 
§ 2 Uczestnicy konkursu 

 
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która łącznie 

spełnia następujące warunki udziału w Konkursie:  
1) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
2) jest pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z 

Organizatorem,  
4) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,  
5) wykonała zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 Regulaminu, 
6) zarejestrowała się na stronie konkursowej wskazanej w § 1 ust. 2 w formularzu 

rejestracyjnym, gdzie podała następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz 
numer telefonu; 

oraz spełnia następujące wymagania techniczne: 
7) posiada urządzenie (komputer, smartfon lub tablet) z dostępnym połączeniem z siecią 

Internet; 
8) przeglądarka internetowa, z której korzysta, umożliwia wyświetlanie na ekranie 

urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez 
sieciową usługę www., obsługującą język oprogramowania JavaScript oraz umożliwia 
zapisy plików cookies; 

9) posiada konto poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz telefon; 
2. Za powiązanych osobowo na potrzeby niniejszego Regulaminu uważa się wspólników, 

członków organów oraz pracowników lub współpracowników Marion. Za członków rodzin 



osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo 
oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka. 

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 9 powyżej stanowi 
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych 
okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia zwrotu nagrody lub jej 
wartości, zgodnie z § 3 ust. 10. 

4. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w 
Konkursie. 

 
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody 

 

1. Zadanie konkursowe polega na łącznym wykonaniu następujących zadań: 
1)  wyborze przez Uczestnika 10 (dziesięciu) produktów kosmetycznych spośród 60 

(sześćdziesięciu) udostępnionych na stronie konkursowej wskazanej w § 1 ust. 2, które 
Uczestnik chciałby otrzymać w zestawie od Organizatora, w przypadku wygranej w 
Konkursie „Twoje Kosmetyki. Twoje Piękno” udzieleniu odpowiedzi na pytanie: “Który 
kosmetyk Marion jest według Ciebie produktem 30-lecia i dlaczego?  

2) (dalej: „Zadanie konkursowe”).  
2. Organizator w terminie do dnia 15 września 2021 r. wyłoni 30 (trzydziestu) laureatów 

Konkursu (dalej „Laureaci”), którzy według Organizatora najlepiej wykonali Zadanie 
konkursowe, w szczególności udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie, zawarte w § 3 
ust. 1 pkt 2) Regulaminu Konkursu. Wyboru Laureatów dokona jury, złożone z 
przedstawicieli Organizatora. Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami przy 
dokonywaniu wyboru Laureatów: 1) pomysłem Uczestnika oraz 2) zgodnością odpowiedzi z 
tematem Konkursu.  

3. Dodatkowo spośród Laureatów Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca (dalej: 
„Zwycięzca”), który w ocenie Organizatora najlepiej wykonał Zadanie konkursowe.  

4. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną, w postaci: 
1) vouchera obejmującego weekendowy pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym w Gdańsku ze 

śniadaniem oraz obiadokolacją o wartości 1000,00 zł do wykorzystania do 31 grudnia 
2022 r.; 

2) zestawu kosmetyków Marion składającego się ze skórzanego kuferka podróżnego wraz 
z 30 (trzydziestoma) kosmetykami, wśród których znajdą się kosmetyki wybrane 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) o wartości do 1.000,00 zł; 

3) zwrotu kosztów przejazdu do Gdańska z miejsca zamieszkania oraz z powrotem 
(dotyczy wyłącznie obszaru terytorium Polski) na podstawie przekazanych biletów PKP 
(do II klasy) do kwoty 200 zł; 

4) nagrody pieniężnej w kwocie 220,00 zł. 
5. Wszyscy pozostali Laureaci Konkursu otrzymają jednorazowo zestawy kosmetyków marki 

Marion, z tym zastrzeżeniem, że: 
1) każdy z 3 (trzech) kolejnych Laureatów, których Zadania konkursowe zostały przez jury 

Organizatora uznane za najlepsze otrzyma skórzany kuferek podróżny wraz z zestawem 
Marion 30 (trzydziestu) kosmetyków, wśród których znajdą się kosmetyki wybrane 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) o wartości do 1.000,00 zł oraz nagrody pieniężnej w kwocie 
100 zł; 

2) każdy z pozostałych 26 (dwudziestu sześciu) Laureatów otrzyma zestaw kosmetyków 
Marion, przygotowany według wyboru Organizatora o wartości do 200,00 zł każdy.  

6. Laureaci oraz Zwycięzca zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 15 września 2021 r. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zwycięzca otrzyma dodatkowo 
informację o szczegółach dotyczących pobytu w 5 - gwiazdkowym Hotelu w Gdańsku. 

7. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu określających wymogi konkursowe, 
warunkiem otrzymania nagrody przez Laureata lub Zwycięzcę jest przesłanie do dnia 25 
września 2021 r.  zwrotnej wiadomości elektronicznej do Organizatora na adres: 



pr@marionkosmetyki.pl, w której znajdzie się imię i nazwisko Laureata lub Zwycięzcy oraz 
adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer 
telefonu celem wysyłki nagród, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9. 

8. Zwycięzca oraz Laureaci, o których jest mowa § 3 ust. 5 pkt 1) zostaną poproszeni o podanie 
dodatkowych danych niezbędnych dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych w związku z wygraną w konkursie przekraczającą 200 zł: imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość),  

9. Od nagród, których wartość przekracza 200 zł Laureat lub Zwycięzca zobowiązany jest 
zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez 
Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.  

10. Warunkiem wydania przez Organizatora nagrody o wartości przekraczającej 200 zł jest 
opłacenie przez Zwycięzcę lub Laureata należnego podatku od wygranej na ręce 
Organizatora (płatnika), chyba że za zgodą Zwycięzcy lub Laureata, Organizator – na poczet 
podatku – zaliczy przyznaną nagrodę pieniężną, o której jest mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) lub § 3 
ust. 5 pkt 1) odpowiednio. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureatów Konkursu.  
12. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 

Regulaminem, bez możliwości ich zamiany bądź wypłaty ich równowartości w gotówce. 
13. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany 

będzie do pokrycia wszelkich szkód związanych z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże 
się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została przyznana nagroda, której 
nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu 
otrzymanej nagrody lub jej równowartości. 

14. Nagrody przekazane zostaną Laureatom pocztą tradycyjną lub kurierską na wskazane przez 
Laureatów adresy na terenie Polski. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest podać 
imię, nazwisko, pełny adres oraz nr telefonu. 

15. Laureat nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, 
że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.  

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych 
przez Laureata, za zmianę miejsca jego pobytu w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych 
danych, które uniemożliwiają skuteczne wydanie Laureatowi nagrody.  

17. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania 
Zwycięzcy lub Laureatom informacji o wygranej przez nich w Konkursie oraz w przypadku 
Zwycięzcy i Laureatów, o których jest mowa w § 3 ust. 5 pkt 1) od wypełnienia pozostałych 
wymagań, o których jest mowa w § 3 ust. od 7 do 10.  

18. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody, pomimo jej wysyłki na adres podany 
przez Laureata, nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

 
§ 4 Przeniesienie majątkowych praw autorskich 

 
1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 
oświadczenia w przedmiocie przeniesienia majątkowych praw autorskich do Zadania 
Konkursowego oraz stanowi wyrażenie zgody na korzystanie z danych osobowych 
Uczestnika do celów związanych z Konkursem. 

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
Zadania Konkursowego, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o 
oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów 
trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na 
korzystanie z przesłanych prac, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania 
przez Organizatora.  

3. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lub 2 okazały się niezgodne ze 
stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, który nadesłał Zadanie Konkursowe, w 



przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione 
przez Organizatora szkody. Ponadto, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Konkursu i 
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody, jeżeli ją 
otrzymał lub jej równowartości.  

4. Laureat przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Zadania Konkursowego. 
Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych w momencie umieszczenia Zadania Konkursowego na stronie 
internetowej o której jest mowa w § 1 ust. 2. Przeniesienie praw autorskich obejmuje prawo 
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Zadania Konkursowego oraz 
przenoszenia praw nabytych na podstawie umowy na inne osoby wraz z prawem do 
dokonywania zmian w Zadaniu Konkursowym na wszystkich znanych polach eksploatacji, 
obejmujących w szczególności:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i 

utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego (zwanej daje również: 
„Utworem”) lub jego części, niezależnie od standardu systemu i formatu, w 
szczególności wytwarzania egzemplarzy Utworu lub ich części, przy użyciu wszelkich 
dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową na dowolnych nośnikach, także w zakresie, w którym dla 
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Utworu 
niezbędne jest jego zwielokrotnienie, bez dodatkowej zgody uprawnionego, przy czym 
kopie zapasowe mogą być używane jednocześnie z Utworem; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór lub jego części 
utrwalono - wprowadzania do obrotu i rozporządzania Utworem lub jego częściami 
odpłatnie i nieodpłatnie przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, w tym przy użyciu 
Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 
informatyczne i bezprzewodowe, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo 
egzemplarzy;  

3) wprowadzenie Utworu do pamięci dowolnej ilości komputerów i do sieci 
multimedialnej, w tym do Internetu;  

4) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub ich części - wystawiania, wyświetlania, 
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym w formie druku, zapisu 
cyfrowego, przekazu multimedialnego oraz wykorzystywanie w sieci Internet i w innych 
sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Utworu na stronach 
internetowych, nadawanie i reemisje Utworu przy pomocy sieci Internet, sieci 
multimedialnej, teleinformatycznej, prawo nadania z wykorzystaniem taśm 
magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity; 

5) łączenie fragmentów Utworu z innymi utworami i wykonywanie wobec tak 
zmodyfikowanego Utworu lub jego części lub fragmentów, czynności w zakresie i na 
wszystkich opisanych w niniejszym ustępie polach eksploatacji, 

6) dowolne przetwarzanie Utworu, w tym adaptacje, skróty, dzielenie na części lub 
fragmenty oraz inne modyfikacje lub zmiany Utworu, w tym jego uzupełnianie, 
dokonywanie korekty, łączenie ich z innymi utworami, dokonywanie przeróbek i zmian 
całości Utworu oraz ich pojedynczych elementów a także wykorzystywanie Utworu, jako 
podstawy lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wykonywanie wobec tak 
zmodyfikowanego Utworu lub jego części lub fragmentów czynności w zakresie i na 
wszystkich opisanych w niniejszym ustępie polach eksploatacji; 

7) udostępnianie osobom trzecim w szczególności pracownikom Organizatora lub 
podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż powyższe 
przeniesienie dotyczy wszystkich łącznie jak i poszczególnych elementów wchodzących w 



skład Zadania Konkursowego, jego części składowych, w tym zwłaszcza charakterystycznych 
elementów twórczych Zadania Konkursowego, które w związku z powyższym Organizator 
będzie mógł wykorzystywać także w innych utworach przez siebie tworzonych lub zlecanych 
do stworzenia innym podmiotom. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań 
Konkursowych:  
1) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z 
zasadami Regulaminu;  
2) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub 
naruszające obowiązujące przepisy prawa;  
3) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób 
trzecich;  
4) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek 
towarów lub usług innych niż Marion. 

 
 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest 
Marion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 
131a, 81-571 Gdynia, wpisana do rejestru spółek prawa handlowego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000064030, 
posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 958-13-94-151, REGON 192622037 
(dalej: „Marion” lub „Administrator”), kontakt do Administratora: 
naruszenia.rodo@marionkosmetyki.pl  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach: 
1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy i przyznania 

nagród, przeprowadzenia procesu reklamacji, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) 
„RODO”) za zgodą Uczestnika, 

2) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów 
o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się 
z obowiązujących regulacji (art. 6. ust.1 lit. c RODO), 

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt 
z Uczestnikami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń 
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi 
roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f RODO); 

3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celach marketingowych za odrębną 
pisemną zgodą udzieloną przez Uczestników. W przypadku udzielenia zgód dotyczących 
kierowania do Uczestnika działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami 
komunikacji, to dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane, aby prowadzić marketing 
bezpośredni produktów i usług Organizatora. Realizując powyższy cel podstawą 
przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony 
interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku 
z wyrażonymi zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi 
kanałami komunikacji (w tym profilowanie).  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów udziału w Konkursie. 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później 
tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu 
i w związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, 
rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.   

5. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 5 ust. 3 dane osobowe będą przetwarzane 
przez okres do wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych 
i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji przez Uczestnika. 

mailto:naruszenia.rodo@marionkosmetyki.pl


6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być Organizator, podmioty świadczące 
dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie 
stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe. 

7. Uczestnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do:  
1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO. 
8. Dane osobowe Uczestników, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 5 ust. 3, będą 

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Organizator 
dokonuje profilowania, aby lepiej poznać zainteresowania i potrzeby Uczestnika dotyczące 
oferowanych przez Organizatora produktów i usług. Na podstawie profilu Organizator będzie 
wysyłać informacje dopasowane do preferencji Uczestnika w zakresie m.in. dopasowania 
tematyki wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, informacyjnych, oferowania 
produktów, które pozwolą Organizatorowi udoskonalać oferowane usługi. Do profilowania 
wykorzystywane są następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, 
miejscowość, źródło pozyskania danych. Ponadto, przy profilowaniu Organizator bierze pod 
uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www. i w aplikacjach mobilnych. 
 

§ 6 Odpowiedzialność 
 

1. Marion nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające 
dostępu do sieci Internet. 

2. Marion nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek 
problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci 
internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów.  

3. Marion nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas 
lub po transmisji. 

 
§ 7 Tryb składania reklamacji 

 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej 
w ciągu 14 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje powinny 
zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i 
powód reklamacji. 

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie komisja reklamacyjna, w skład, której wejdą 
przedstawiciele Organizatora.  

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 
stempla pocztowego – nadania reklamacji.  

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym, 
chyba że wyrazi zgodę na przesłanie przez Organizatora odpowiedzi na reklamację w formie 
elektronicznej, w terminie 14 (czternastu) dni.  

5. W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Marion 
oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 

§ 8 Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w stronie internetowej www.marionkosmetyki/30lat 
oraz w siedzibie Organizatora.  



2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach 
internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i 
obowiązujące przepisy prawa.  

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu 
decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i 
wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r.  



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU 

1. Laureat niniejszym przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Zadania 
Konkursowego. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych w momencie umieszczenia Zadania Konkursowego na 
stronie internetowej www.marionkosmetyki/30lat. Przeniesienie praw autorskich obejmuje 
prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Zadania Konkursowego 
oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie umowy na inne osoby wraz z prawem do 
dokonywania zmian w Zadaniu Konkursowym na wszystkich znanych polach eksploatacji, 
obejmujących w szczególności:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i 
utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego (zwanej daje również: „Utworem”) 
lub jego części, niezależnie od standardu systemu i formatu, w szczególności wytwarzania 
egzemplarzy Utworu lub ich części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na 
dowolnych nośnikach, także w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania i przechowywania Utworu niezbędne jest jego 
zwielokrotnienie, bez dodatkowej zgody uprawnionego, przy czym kopie zapasowe mogą 
być używane jednocześnie z Utworem; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór lub jego części 
utrwalono - wprowadzania do obrotu i rozporządzania Utworem lub jego częściami 
odpłatnie i nieodpłatnie przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, w tym przy użyciu 
Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 
informatyczne i bezprzewodowe, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo 
egzemplarzy;  

3) wprowadzenie Utworu do pamięci dowolnej ilości komputerów i do sieci multimedialnej, 
w tym do Internetu;  

4) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub ich części - wystawiania, wyświetlania, 
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym w formie druku, zapisu 
cyfrowego, przekazu multimedialnego oraz wykorzystywanie w sieci Internet i w innych 
sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Utworu na stronach 
internetowych, nadawanie i reemisje Utworu przy pomocy sieci Internet, sieci 
multimedialnej, teleinformatycznej, prawo nadania z wykorzystaniem taśm 
magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity; 

5) łączenie fragmentów Utworu z innymi utworami i wykonywanie wobec tak 
zmodyfikowanego Utworu lub jego części lub fragmentów, czynności w zakresie i na 
wszystkich opisanych w niniejszym ustępie polach eksploatacji, 

6) dowolne przetwarzanie Utworu, w tym adaptacje, skróty, dzielenie na części lub 
fragmenty oraz inne modyfikacje lub zmiany Utworu, w tym jego uzupełnianie, 
dokonywanie korekty, łączenie ich z innymi utworami, dokonywanie przeróbek i zmian 
całości Utworu oraz ich pojedynczych elementów a także wykorzystywanie Utworu, jako 
podstawy lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wykonywanie wobec tak 
zmodyfikowanego Utworu lub jego części lub fragmentów czynności w zakresie i na 
wszystkich opisanych w niniejszym ustępie polach eksploatacji; 

7) udostępnianie osobom trzecim w szczególności pracownikom Organizatora lub 
podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

2. Laureat zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw 
osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.  

 



…………………………………………………………………………….. 
/miejscowość, data, podpis pełnym imieniem oraz nazwiskiem/ 

OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA KONKURSU 
 
 

Zadanie Konkursowe stanowi przejaw mojej indywidualnej i oryginalnej twórczości. Dysponuję 
wszelkimi prawami do zadania konkursowego i nie są one w żaden sposób ograniczone ani 
obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego 
zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy 
chronionej prawem. 

 
 

…………………………………………………………………………….. 
/miejscowość, data, podpis pełnym imieniem oraz nazwiskiem/ 

 
 
 

 Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu „30 Kosmetyków na 30 lat 
Marion”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  
 

…………………………………………………………………………….. 
/miejscowość, data, podpis pełnym imieniem oraz nazwiskiem/ 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej 131A, moich danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „30 
Kosmetyków na 30 lat Marion”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy, przyznania i 
wysyłki nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.  
 
 

…………………………………………………………………………….. 
/miejscowość, data, podpis pełnym imieniem oraz nazwiskiem/ 

 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi w postanowieniach § 5 
Regulaminu Konkursu „30 Kosmetyków na 30 lat Marion”, będącymi realizacją obowiązku 
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych 
osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 
19 i 21 RODO. 
 

…………………………………………………………………………….. 
/miejscowość, data, podpis pełnym imieniem oraz nazwiskiem/ 

 
  
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych od Marion Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej 131A w 
drodze elektronicznej, w tym na profilowanie. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć 
zgodę w każdym czasie. 



 
 

…………………………………………………………………………….. 
/miejscowość, data, podpis pełnym imieniem oraz nazwiskiem/ 

 

 
Wyrażam zgodę na potrącenie przez Marion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdyni (81-571), przy ul. Chwaszczyńskiej 131A kwoty podatku dochodowego 
należnego z tytułu wygranej w Konkursie z wygraną pieniężną otrzymaną w ramach Konkursu. 
 

 
…………………………………………………………………………….. 

/miejscowość, data, podpis pełnym imieniem oraz nazwiskiem Zwycięzcy/ 
 
 

 


