Regulamin akcji
Test emolientów Oillan med+
§1
[postanowienia ogólne]
1. Organizatorem akcji Test emolientów Oillan med.+ (zwaną dalej „akcją”) jest
OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Łokietka 58.
2. Akcja odbędzie się w terminie 27.02.2019 – 31.03.2019 r.
3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udostępniania zestawów kosmetyków z serii Oillan
med+, składających się z 3 preparatów: Oillan med+ Kojąco-ochronny balsam do ciała 200 ml, Oillan med.+
Kojąco-ochronna Emulsja do mycia i Oillan med.+ Regenerując krem punktowy (zwanych dalej kosmetykami) o
łącznej wartości: 73 zł netto wg cennika Oceanic SA do przetestowania Uczestnikom akcji (zwanymi dalej
„Testującymi”).
4. Akcja skierowana jest dla członków grupy zamkniętej rodziców dzieci z Atopią w serwisie Facebook.
3. Akcja ma na celu budowanie świadomości dot. nowej gamy kosmetyków, uwzględniających potrzeby
Testujących.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji w każdym czasie, z przyczyn niezależnych od
Organizatora. W takim przypadku informacja o odwołaniu akcji umieszczona zostanie na profilu Facebook
Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia produktu w każdym czasie w razie powstania
wątpliwość co do tożsamości Testującego.
§2
[zasady udziału w akcji]
1.Kosmetyki do testów będą udostępnione pierwszym 100 osobom, które:
 są członkami Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych
 są pełnoletnie (w przypadku, gdy kosmetyki będą testowane z udziałem osoby małoletniej, wymagana
jest uprzednia zgoda rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego, wysłana w formie mailowej na
adres oillan@oillan.pl.
 prześlą zgłoszenie na adres oillan@oillan.pl zawierające poniższe informacje:
a)
b)
c)
d)
e)

Imię i nazwisko
Adres do wysyłki i numer telefonu dla kuriera
Wiek osoby, która będzie testować produkt
Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na test u osoby małoletniej
Zgodę na przetwarzanie danych celem realizacji założeń test

Oraz zadeklarują przekazanie informacji nt. wyników testu (dalej zwane „Dziełem”) w terminie do 30.04.2019 r.
na adres oillan@oillan.pl
2.
Wyniki
Akcji
zostaną
opublikowane
na
profilu
Organizatora
prowadzonym
w ramach serwisu Facebook nie później niż w dniu 31.03.2019 r. oraz na profilu PTCA i zamkniętej grupy
rodziców dzieci z AZS.
3. W treści zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Testujący winien wkleić następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie wyżej wskazanych danych
osobowych w celach związanych z Akcją Test Emolientów Oillan med+., tj. celem wydania kosmetyków,
opracowania odpowiedzi ankietowych i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych
związanych z wydaniem kosmetyków. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam
prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie
wycofać informując o tym OCEANIC S.A. przesyłając e-maila na adres oillan@oillan.pl Wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie wszelkich informacji zawartych przeze mnie wypełnionej ankiecie w celach
promocyjnych i marketingowych. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny i nie jest ograniczona czasowo
oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora z przysługujących mi osobistych
praw autorskich przysługujących mi wobec treści wypełnionej przeze mnie ankiety. Ponadto, oświadczam,
że jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych”

4. W razie takiej potrzeby, Testujący zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych
do odbioru kosmetyków, jak również do wykonania obowiązków podatkowych oraz pisemnego potwierdzenia
udzielenia licencji zgodnie z §3, pod rygorem wykluczenia z Akcji.
5. Kosmetyki nie podlegają zamianie na inne świadczenia rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
Testujący wybrany do testów nie może przenieść prawa do udziału w teście na osoby trzecie. Testujący zrzeka
się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku ze zmianą dat, o której
mowa w §1 i §2.
6. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, Testujący otrzymujący kosmetyki otrzymają
dodatkowe świadczenia pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego – świadczenia te
zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane testującym; powyższe
związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od
osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
§3
[dane osobowe]
1.

Przystępując do Akcji Testujący akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w
Regulaminie.

2.

Dane osobowe Testujących będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz 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). Administratorem danych osobowych jest Oceanic Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (kod
pocztowy: 81-736 Sopot) przy ul. Łokietka 58.

3.

Administrator danych osobowych oświadcza, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.

4.

Dane osobowe Testujących przetwarzane będą przez Oceanic SA wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Akcji, w tym celem wydania kosmetyków do testu i uregulowania ewentualnych
zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Testujących w w/w
celach mogą zostać przekazane Oceanic SA, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak
również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.

5.

Powierzone przez Testującego dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do Państw trzecich.

6.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 f rozporządzenia RODO oraz art. 6 pkt 1
a.

7.

Dane osobowe które będą przetwarzane: dane osób biorących udział w akcji.
8.

Osoba powierzająca dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do
danych osobowych które powierzyła, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do ich przenoszenia oraz
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, przekazując swoje pełne imię

i nazwisko oraz adres e-mail i nazwę Akcji drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora,
Testujący ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
9.

Zgoda Testujących na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana na formularzu o którym
mowa w §2 ust. 3.

10. Wycofanie zgody skutkuje zakończeniem udziałem w Akcji.

§3
[licencja]
1.

2.

3.

4.

5.

Testujący oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanego
(zwanych dalej „Dziełem”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w
rozumieniu Regulaminu są wszelkie zapisy plików, w szczególności graficznych w programach: flash /FLA/,
Corel Draw (cdr.), Adobe Photoshop,
Adobe Reader, Microsoft Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, w wszelkich
formatach, kody HTML i definicje CSS a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, scenariusze,
powstałe w związku z realizacją zadania konkursowego, które będą posiadały takie indywidualne cechy
twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Testujący oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przedmiotem licencji zgodnie z przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób
trzecich lub innej umowy.
Testujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub
wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych
prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenie Zleceniodawcy licencji.
Jeżeli po udzieleniu licencji do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia
osób trzecich, Testujący będzie zobowiązany zwolnić Organizatora lub Zleceniodawcę ze wszelkich
związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad,
obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora lub Zleceniodawcy – złoży publicznie
oświadczenie stosownej treści.
Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie wpisu
w ramach Profilu) Testujących udziela Zleceniodawcy licencję niewyłączną do korzystania z Dzieła wraz z
możliwością udzielania sublicencji oraz niewyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego. Z tą samą chwilę Testujący upoważnia Zleceniodawcę oraz Organizatora do
korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Akcji.
Udzielenie licencji, o którym mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Zleceniodawca uprawniony
jest do:
(a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in.
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
(b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in.
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
(c) wprowadzania do obrotu,
(d) wprowadzania odo pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
(e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
(f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
(g) wystawiania,
(h) wyświetlania,
(i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub
najmu,
(j) dzierżawy,

(k) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
(l) nadawania za pośrednictwem satelity,
(m) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.
6. Testujący upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw
osobistych, a w szczególności do:
(a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła,
(b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
(c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.
7. Testujący zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw
osobistych.
8. Zleceniodawca oraz Organizator mają prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także
zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek i tłumaczeń.
9. Zleceniodawca ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól
eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
10. Zleceniodawca przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych
utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron
WWW, baz danych).
11. Licencja niewyłączna, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie,
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
12. Za udzielenie licencji do Dzieła, Testujący nie otrzymuje wynagrodzenia.

§4
[obowiązki]
1. Organizator gwarantuje, że wszystkie przekazywane do testowania kosmetyki zostały wprowadzone do
obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE z dnia 30
listopada 2009 r.
2. Przystępując do akcji, poprzez wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w §2, Testujący potwierdza, że zapoznał
się z niniejszym regulaminem, oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
3. Testujący oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu bezpieczny udział w testach. Równocześnie
organizator oświadcza, że nie zapewnia testującym opieki medycznej.

1.

2.

3.
4.

§5
[odpowiedzialność]
Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana czy wspierana
przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji.
Wszelkie roszczenia związane z Akcją należy kierować wyłącznie do Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której
Testujący przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Testujący kontaktuje się z
Organizatorem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści
przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Testującego są informacjami podawanymi
Organizatorowi, a nie Facebook.

§6
[postanowienia końcowe]
1. Do spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy prawa polskiego.
2.Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać w związku z powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie
Facebook.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

