
  
 
  

 
 

REGULAMIN KONKURSU  
 

1. Organizatorem konkursu jest serwis internetowy Beauty Management Sp. z o.o. , NIP            
5223082486, ul. Zaborowska 15/13.Warszawa, znajdujący się pod adresem elektronicznym         
https://trycholog.info/ 

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.04.2020 r. i trwa do 10.05.2020 r.  
4. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych i            

posiada aktualną wizytówkę trychologa (aktualizacja 2019/2020 r.) na stronie         
https://trycholog.info/ w zakładce “Trychomapa”.  

5. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. 
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu. 
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez            

niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i           
współpracowników Organizatora. 

8. Każdy uczestnik może przesłać  jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.  
9. Dopuszczalne formy odpowiedzi: 

a. forma tekstowa (np. artykuł, opowiadanie, i.t.p.) 
b. forma graficzna (np. rysunek, infografika, i.t.p) 

10. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Expert trychologiczny - co to dla             
mnie znaczy…” 

11. Jury wybierze 1 (jedną) najbardziej kreatywną odpowiedź. a następnie nagrodzi ją książką,            
która została ufundowane przez Wydawnictwo Czelej, pt.: “Atlas trichoskopii. Dermoskopia          
w chorobach włosów i skóry owłosionej. Tom I i II”. 

12. W skład jury wchodzić będzie przedstawiciel Wydawnictwa Czelej oraz przedstawiciel           
Organizatora. 

13. Oficjalne wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie https://trycholog.info/ do dnia          
12.05.2020 r.. do godz. 12.00 

14. Po otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie, laureat nagrody powinien niezwłocznie,           
nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, przekazać dane              
potrzebne do przekazania nagrody, czyli imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący            
się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagroda. 

15. Dane potrzebne do wysyłki nagrody powinny zostać wysłane w wiadomości mailowej na            
adres expert@trycholog.info. Adres powinien znajdować się na terenie Rzeczpospolitej         
Polskiej. 

16. Dane Laureata niezbędne do wysyłki zostanę przekazane fundatorowi - Wydawnictwu          
Czelej, aby mógł zrealizować wysłanie nagrody. 

17. W przypadku, gdy Laureat nie przekaże informacji potrzebnych do wysłania nagrody w            
ciągu 7 dni na w/w adres mailowy, jury wybierze drugą osobę, której zostanie przyznana              
nagroda i która spełnia wszystkie wymagane warunki określone niniejszym regulaminem. 

18. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 
 

WYKORZYSTANIE NADESŁANYCH PRAC 
 

  

https://trycholog.info/
https://trycholog.info/
https://trycholog.info/


  
 
  

 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac konkursowych na na           
stronie https://trycholog.info/ 

2. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że jest autorem tekstu             
oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w            
Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które          
mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik          
Konkursu; 

3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem         
majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne          
prezentowanie zdjęć/tekstów w serwisie internetowym https://trycholog.info/ oraz w        
materiałach drukowanych zwiazanych z w/w serwisem. 

 
DANE OSOBOWE 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)           
2016/679 z dnia 7 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 „RODO”), informujemy          
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu          
prawach z tym związanych: 

1) AdministratorembPani/Pana danych osobowych jest Beauty Management Sp. z o.o., NIP          
5223082486, ul. Zaborowska 15/13.Warszawa,  

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ➢osoba, której               
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub            
większej liczbie określonych celów; w celu związanym z realizacją konkursu, którego           
dotyczy niniejszy regulamin. 

3) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane             
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych          
osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do          
odbioru danych. 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów          
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez               
przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. 5 lat w związku z rozporządzeniem           
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,             
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu           
działania archiwów zakładowych; 

5) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania            
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,do cofnięcia zgody w         
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli          
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody           
przed jej cofnięciem; 

6) Pani/Pana ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu           
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa dotyczących dziecka narusza           
RODO; 
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7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek         
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, 

8) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub         
profilowaniu; 

9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do           
organizacji międzynarodowych. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały        
promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację           
postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie 

3. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie są regulowane przez obowiązujące w Polsce           
przepisy prawa. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 
 

  


