
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„B d  ą ź #hairpositive z Remington!”

z dnia 28.11.2022 r. 

„Regulamin”

I. POSTANOWIENIA OGOLNÉ

1. Niniejszy regulamin (dalej  jako „Regulamin”)  określa zasady uczestnictwa w akcji  promocyjnej  pn.
„Bądź #hairpositive z Remington!” (dalej „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Neon Shake Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gabrieli Za-
polskiej 1, III Piętro, 50-032 Wrocław, KRS 0000473194, NIP: 8971791706, REGON: 022209332, zwana
dalej „Organizatorem”.

3.  Akcja Promocyjna jest przeprowadzana równolegle na Facebooku i na Insta-
gramie, na profilach firmowych marki Remington należących do Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z sied-
zibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7A, 02-366 Warszawa, wpisana do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wars-
zawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063377, NIP:
9511983304, REGON: 016359527, zwana dalej  „Fundatorem”. Profile Fundatora dostępne są w sieci
komputerowej Internet pod adresami:

• https://www.facebook.com/RemingtonPolska  ,
• https://www.facebook.com/RemingtonDlaMezczyzn   (dalej: „Strona Facebook”).

• https://instagram.com/remingtonstyle (dalej: „Strona Instagram”).
  
4. Organizator informuje, że Akcja Promocyjna nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowa-
na, popierana, przeprowadzana, administrowana ani stowarzyszona z serwisem Facebook dostępnym w sieci
komputerowej  Internet  pod  adresem http://www.facebook.com/,  serwisem Instagram dostępnym w sieci
komputerowej pod adresem  https://www.instagram.com lub z jakąkolwiek inną  Spółkę Facebooka (dalej:
„Facebook”) ani z nim związana. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za na-
ruszenia niniejszego Regulaminu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami
niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu
gwarantującego prawidłowość realizacji Akcji Promocyjnej.
  
5. „Facebook” i „Instagram” są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Meta Platforms Ireland Limited.

6. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Akcji Promocyjnej są informacja-
mi udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami punktu VI Regulaminu.

7. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem https://www.just-for-you.pl/
images/hairpositive/regulamin.pdf, a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście, o którym mowa w
punkcie III ust. 2 Regulaminu.

8. Akcja Promocyjna odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.

9. Z Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliżs -
zej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżon-
ków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znaj-
dujące się pod opieką lub kuratelą.
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 II. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna ma na celu normalizację podejścia do tematyki włosów, które wymykają się wyśru-
bowanym standardom piękna i ma na celu zwrócić uwagę na to, że krytyczne komentarze i społeczne
standardy dotyczące włosów mogą negatywnie wpływać na samoocenę i  pewność siebie, niektórych
osób, a szczególnie tych osób, które nie mają wpływu na wygląd czy kondycję swoich włosów z uwagi
na przechodzoną chorobę.

2. Udział w Akcji Promocyjnej jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która łącznie:

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika w serwisie Facebook lub
Instagram (dalej Profil), które jest założone zgodnie z regulaminami tych serwisów;

c) przestrzega regulaminu Facebook, znajdującego się pod adresem http://facebook.com/legal/terms/ lub Ins-
tagram znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870;

d) zapewni odpowiednie ustawienia prywatności swojego Profilu, tj. ustawi go jako publiczny, tak by Orga-
nizator miał możliwość zapoznać się postem zamieszczonym przez Uczestnika.

4. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik może  opublikowa  na swoim Profilu zdj cie lubć ę
wideo, które pokaże prawdziwe włosy lub skórę głowy – być może w momencie, w którym trudno je po-
kochać lub wtedy, gdy czuje się w końcu super w swojej aktualnej fryzurze (dalej „Publikacja”). Publi-
kacja może (ale nie musi) być opatrzona przez Uczestnika komentarzem zachęcającym innych użytkowni-
ków serwisów Facebook lub Instagram do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.

5. W celu możliwości znalezienia Publikacji i zapoznania się z nią przez Organizatora, Publikacja nato-
miast, musi by  oznaczona przez Uczestnika:ć

a) w serwisie Instagram: #hairpositive oraz profil @RemingtonStyle

b) w serwisie Facebook: #hairpositive oraz profil @Remingtondlakobiet albo @Reming-
tondlamezczyzn.

6.  Za ka d  prawidłowo oznaczon  Publikacj  ż ą ą ę (nie więcej jednak, niż za 1000 Publikacji),
Fundator zobowi zał si  przekaza  kwot  darowizny w wysoko ci 20,00 zł  ą ę ć ę ś na
rzecz Polskiego Stowarzyszenia ALOPECJI, które prowadzi działalność statutową na rzecz i w
imieniu osób chorych na łysienie plackowate,  ich rodzin i  opiekunów,  jak również podejmuje działania
zmierzające do rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań upowszechniających wiedzę na temat
łysienia plackowatego, poprawę jakości opieki lekarskiej, integrując chorych i ich rodziny.

7. Dodatkowo raz w miesi cu Organizator wybierze jedn  najciekawsz  Publią ą ą -
kacj  oraz nagrodzi Uczestnika b d cego autorem tej Publikacji nagrod  ufundoę ę ą ą -
wan  przez Fundatora, na warunkach wskazanych w punkcie V poni ej.ą ż

https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870
http://facebook.com/legal/terms/


III. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja  Promocyjna  rozpoczyna się dnia  28.11.2022  r.  o  godz.  12:00  i  ko czy  siń ę w  dniu
31.03.2023 r. albo w momencie opublikowania przez Uczestników ł cznie 1000ą
Publikacji w serwisie Facebook i Instagram, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
nastąpi wcześniej.

2. Organizator opublikuje na Stronie Facebook oraz Stronie Instagram post informujący o rozpoczęciu Akcji
Promocyjnej i jej zakończeniu.

IV. WA NE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNEJŻ

1. Oznaczenie przez Uczestnika swojej Publikacji w sposób okre lony w punkcieś
II ust. 5 powy ej, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika wzi ciaż ę
udziału w Akcji Promocyjnej, spełnienia warunków udziału w Akcji Promocyj-
nej, zapoznania si  z Regulaminem oraz zło enia zgód i o wiadcze  przewidziaę ż ś ń -
nych w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik może zamieścić na Profilu tylko 1 (jedn ) Publikacją ę w okresie trwania Akcji Promo-
cyjnej. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku Publikacji, przy ustalaniu łącznej ilości 1000
Publikacji oraz przy ocenie Publikacji pod kątem przyznania nagrody, będzie brana pod uwagę jedynie
pierwsza Publikacja Uczestnika.

3. Zamieszczenie na Profilu prawidłowo oznaczonej Publikacji stanowi wyra eż -
nie zgody przez Uczestnika na udost pnienie tej Publikacji bez dodatkowych odę -
płatno ci na: Stronie Facebook i Stronie Instagram, wskazanych w punkcie I ust.ś
3  Regulaminu,  jak  równie  na  stronie  internetowej  Fundatora  (https://wwż -
w.just-for-you.pl/images/hairpositive/regulamin.pdf) oraz w internetowych ser-
wisach Polskiego Stowarzyszenia ALOPECJI w celu promowania i rozpowszech-
niania Akcji Promocyjnej, jak równie  stanowi wyra enie zgody na opublikoważ ż -
nie przez Organizatora w tych miejscach Publikacji wraz z imieniem i nazwis-
kiem Uczestnika w celu ogłoszenia wyró nionych Uczestników. Powy sze stanoż ż -
wi równie  upowa nienie Organizatora do dokonania nieingeruj cych w merytoż ż ą -
ryczn  ą tres  Publikacji zmian graficznych i dokonania opracowania Publikacji,ć́
pozwalaj cych na jej prezentacj  przez Organizatora na ww. portalach na Faceą ę -
booku i  Instagramie (profile  marki  Remington) oraz  na stronie  internetowej
Fundatora i Polskiego Stowarzyszenia ALOPECJI, np. w relacjach z Akcji Pro-
mocyjnej, czy w publikacjach zach caj cych innych u ytkowników Internetu doę ą ż
wzi cia udziału w Akcji Promocyjnej.ę

4. Zamieszczenie na Profilu prawidłowo oznaczonej Publikacji stanowi o wiadcś -
zenie Uczestnika, e jest on wył cznym twóż ą rca tej Publikacji, znajduje si  na niej̨ ę
jego wizerunek, Uczestnikowi przysługuj  do Publikacji (jako cało ci i ka deją ś ż
cz ci) nieograniczone osobiste i maj tkowe prawa autorskie i prawa zale ne,ęś ą ż
jak równie  e Publikacja nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od niedozż ż -
wolonych zapo ycze  oraz nie maj  miejsca adne inne okoliczno ci, które mogłyż ń ą ż ś -
by narazi  Organizatora, Fundatora lub Polskie Stowarzyszenie ALOPECJI na odć -
powiedzialno  wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia Publikacji zgodnie zść
postanowieniami ust. 3 powy ej.ż

V. ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1. W trakcie trwania Akcji Promocyjnej Organizator będzie wyróżniał każdego miesiąca   kalendarzowego
jednego  Uczestnika  (z  zastrzeżeniem wyróżnienia  pierwszego  Uczestnika,  o  czym mowa  w zdaniu



następnym), którego Publikację zgłoszoną w danym miesiącu kalendarzowym uzna za najciekawszą pod
względem estetyki, oryginalności, unikatowości, atrakcyjności i kreatywności w podejściu do tematyki
Akcji Promocyjnej. Wyróżnienie   pierwszego Uczestnika nastąpi spośród Publikacji zgłoszonych od
daty rozpoczęcia Akcji Promocyjnej do dnia 31.12.2022r.

2. Wyróżniony Uczestnik uprawniony będzie do odbioru jednej wybranej przez siebie nagrody (da-
lej: „Nagroda”) z następujących nagród:

a) suszarka PROluxe You™ o wartości 699 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 78 zł;

b) prostownica PROluxe You™ o wartości 699 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 78 zł,

c) lokówka PROluxe You™ o wartości 349 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 39 zł,

d) trymer Omniblade Multi Pro o wartości 319 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 36 zł,

e) strzyżarka Power X6 Series, o wartości 299 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 34 zł.

Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Akcji Promocyjnej podlega opodatkowaniu ry-
czałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku, o którym mowa w zda-
niu poprzedzającym jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody zostanie pobrana od wyróżnionego Uczest-
nika kwota podatku, która zostanie odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z prze-
pisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej na-
grody pieni nej, o której mowa powy ej do czego wyró niony Uczestnik upowaęż ż ż -
nia Organizatora.ż

3. Ogłoszenie wyróżnionego Uczestnika nastąpi po każdym pełnym miesiącu trwania Akcji Promocyjnej (z
zastrzeżeniem ogłoszenia pierwszego wyróżnionego Uczestnika, o czym mowa w zdaniu następnym), do 10.
dnia następnego miesiąca kalendarzowego poprzez opublikowanie stosownej informacji na Stronie Facebook
oraz Stronie Instagram w formie komentarza pod pierwszym postem informującym o rozpoczęciu Akcji Pro-
mocyjnej. Wyróżnienie pierwszego Uczestnika nastąpi do dnia 10. stycznia 2023r. Organizator skontaktuje
się również z wyróżnionymi Uczestnikami poprzez wiadomość prywatną wysłaną przy użyciu funkcjonal-
ności serwisu Facebook lub Instagram.

4. Wyróżniony Uczestnik jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznaniu
Nagrody do skontaktowania się z Organizatorem, w celu podania danych niezbędnych do identyfikacji i do
odbioru Nagrody tj.:

a) imię i nazwisko,

b) nagrodę, którą wyróżniony Uczestnik wybiera,

c) adres do wysyłki Nagrody,

d) numer telefonu kontaktowego,

e) numer PESEL do wykonania obowiązku podatkowego.

Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże wyróżnionemu Uczestnikowi dokładne informacje dotyczące
wysyłki Nagrody.

5. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również podpisanie w obecności kuriera przez
wyróżnionego Uczestnika protokołu odbioru nagrody (załącznik nr 1)  jest warunkiem dokonania
odbioru Nagrody.



Niepodanie przez wyró nionego Uczestnika ż wszystkich danych, o których mowa
w ust. 4 powy ej lub podanie nieprawdziwych danych, a tak e nieskontaktoważ ż -
nie si  przez wyró nionego Uczestnika z Organizatorem w terminie siedmiu dnię ż
liczonych od dnia ogłoszenia o przyznaniu Nagrody, o którym mowa w ust. 3
powy ej, skutkowa  b dzie utrat  prawa do Nagrody.ż ć ę ą

6.  Nagroda  zostanie  wysłana  w ciągu  14  dni  roboczych po  spełnieniu  przez  wyróżnionego Uczestnika
warunków określonych w ust. 5 powyżej na adres pocztowy wskazany przez wyróżnionego Uczestnika i
zostanie wydana wył cznie po podpisaniu w obecno ci kuriera protokołu przezą ś
wyró nionego Uczestnika (zał cznik nr 1). ż ą

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, adres do kontaktu: Neon Shake Sp. z
o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 1/III piętro, 50-032 Wrocław, KRS 0000473194,
NIP: 8971791706, REGON: 022209332.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach
prawnych:

a) wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i jej przeprowadzenia, w tym kontaktu z Uczestnikiem, jak
również wydania Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;

b) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarc-
zej,  w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395).

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w celu przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej, wydania nagród, podejmowania innych czynności przewidzianych w Regulaminie oraz w prze-
pisach prawa, jak również podmiotom zajmującym się rozliczaniem podatkowym. Dane osobowe Uczestni-
ków nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:

a) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 ppkt a) i b) niniejszego punktu – do
upływu okresu przedawnienia roszczeń;

d) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3 ppkt c) niniejszego punktu – przez
okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uc-
zestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do mo-



mentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego po-
dejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i
odbioru Nagrody.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWÉ

1. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Nagroda rzeczowa wymieniona w Regu-
laminie nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.

2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności
niepodanie danych do wydania Nagrody, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub złożenie niepra-
wdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej upo-
ważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej.

3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Akcji
Promocyjnej, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu z dwudniowym wyprzedzeniem za-
mieszczając stosowną informację na Stronie Facebook i Stronie Instagram. Zmiana Regulami-
nu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Zmiana Regulaminu nie
wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.



ZAŁ CZNIK NR 1 Protokół wydania nagrodyĄ

PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY
w Akcji Promocyjnej „B d  ą ź #hairpositive z Remington!”

Nagroda: …………..

DANE WYRÓŻNIONEGO UCZESTNIKA:

Imię i nazwisko: ................................................................ 

OŚWIADCZENIE WYRÓŻNIONEGO UCZESTNIKA:

1. Potwierdzam odebranie nagrody w postaci ______________.

2. Akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Akcji pod nazwą „#B d  ą ź #hairpositive z Remington!”,
zamieszczonego pod adresem https://www.just-for-you.pl/images/hairpositive/regulamin.pdf.

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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 przepły-
wu takich danych w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym odebrania przeze mnie
nagrody, jak równie  o wiadczam, i  zapoznałem si  z informacj  o przetwarzaniuż ś ż ę ą
moich danych osobowych zawart  w punkcie VI Regulaminu.ą

4. Przyjmuję do wiadomości, iż dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową nagrodą,
zostanie w całości przeznaczona na podatek dochodowy od nagrody, który na konto właściwego organu po-
datkowego odprowadzi Organizator, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatko-
wego a w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Niniejszym udzielam
zgody na potr cenie przez Organizatora nale no ci z tytułu podatku od Nagrodyą ż ś
z przysługuj cej mi kwoty dodatkowej nagrody pieni nej, wskazanej w punką ęż -
cie V ust. 2 Regulaminu.

UWAGI UCZESTNIKA:

UWAGA!
Protokół Uczestnik podpisuje osobi cie w obecno ci kuriera działaj cego na zleś ś ą -
cenie Organizatora. Bez podpisania niniejszego protokołu wydanie nagrody nie
b dzie mo liwe.ę ż

  
__________________________________________
Miejscowość, data i czytelny podpis

https://www.just-for-you.pl/images/hairpositive/regulamin.pdf

