Regulamin akcji „Zostań twarzą Unikatonii”
§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem akcji „Zostań twarzą Unikatonii”, zwanej dalej w skrócie „akcją”, jest
Unikatonia Sp. z.o.o z siedzibą w Lubinie, ul. Zielonogórska 1, 59-300 Lubin, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321642, NIP 6922461043,
REGON 020912671
2. Akcja ma charakter otwarty dla wszystkich kobiet i mężczyzn.
3. W akcji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie
za zgodą opiekunów prawnych.
4. Warunkiem udziału w akcji jest przekazanie zgłoszenia.
5. Zgłoszenia dokonuje Uczestnik z zachowaniem zasad wyszczególnionych
w §2 niniejszego Regulaminu.
6. Celem akcji jest wyłonienie osób do przeprowadzenia sesji zdjęciowej
w Unikatonia concept spa&welness.
7. Zdjęcia z sesji zostaną użyte w materiałach promocyjnych emitowanych
przez Unikatonia concept spa&wellness w przeciągu najbliższych 3 lat.
§2 Zasady dotyczące zgłoszeń do akcji
1. Zgłoszenia do akcji dokonuje uczestnik poprzez wysłanie na adres
kamila.mazurek@unikatonia.pl :
 Zdjęcia sylwetki od pasa w górę.
 Zdjęcia obu dłoni i przedramion z widocznym wierzchem dłoni.
 Numeru telefonu do kontaktu w sprawie akcji
 Wysłania zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej
treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Unikatonia Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Zielonogórska 1 w celu
przekazania treści dotyczących akcji "Zostań twarzą Unikatonii" na
mój adres e-mail lub/i numer telefonu podany w momencie zgłoszenia."
1.1 W przypadku osób niepełnoletnich należy także przesłać pod adres
kamila.mazurek@unikatonia.pl imienne pozwolenie od opiekunów
prawnych do wzięcia udziału w konkursie.
2. Wyłącznie pełne zgłoszenie zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w §2 ust.1
zostanie zakwalifikowane do udziału w akcji.
3. Nadesłana fotografia nie może:
1. posiadać agresywnego lakieru na paznokciach.
2. być wulgarna i epatować nagością.
3. naruszać przepisów prawa oraz norm dobrego smaku.

4. Niezbędne wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Organizator: komputer z dostępem do Internetu, dostęp
do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
5. Przesyłając zgłoszenie do akcji, jego uczestnik oświadcza, iż zapoznał się
z Regulaminem akcji „Zostań twarzą Unikatonii” ,a także z wzorem umowy,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, tym samym akceptując jego
warunki w zakresie przekazania na rzecz Organizatora praw autorskich.
6. Przez zgłoszenie do akcji, uczestnik z chwilą przesłania zdjęć upoważnia Organizatora
do podjęcia następujących działań: zapisywania zdjęć w plikach komputerowych
wszelkiego typu, obróbki cyfrowej lub innych potrzeb Organizatora, nieodpłatnego
publikowania i rozpowszechniania wizerunku.
7. Przesyłając zgłoszenie do akcji, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie
internetowej Organizatora jego imienia, nazwiska oraz pseudonimu lub nazwy.
§3 Etapy Akcji
1. I Etap: dokonywanie zgłoszeń do akcji 10 sierpnia.
2. 12 sierpnia zostaną rozesłane zaproszenia na casting do osób zakwalifikowanych
do drugiego etapu.
3. Etap II - w dniach 14-17 sierpnia zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział
w castingu, po którym zostaną ostatecznie wyłonione osoby do finałowej sesji
fotograficznej.
4. Od 19 – 27 sierpnia zostanie przeprowadzona sesja fotograficzna z finalistami akcji.
Organizator wraz z finalistami ustali indywidualnie dokładną datę sesji zdjęciowej.
5. Maksymalnie do 7 dni od zakończenia zdjęć Uczestnikom finałowej sesji zdjęciowej
zostanie przekazany zestaw bonów podarunkowych do wykorzystania w Unikatonia
concept spa&wellness w okresie kwartalnym o łącznej wartości 500 zł. Uczestnik sesji
finałowej ma możliwość przekazania otrzymanych bonów również na rzecz
wskazanych przez siebie osób trzecich ( rodzina, przyjaciele etc.).
§4 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie się do akcji „Zostań twarzą Unikatonii” oznacza przyjęcie warunków
uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią wyłączną
podstawę prowadzenia akcji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie
do Organizatora, a także akceptację warunków określonych w umowie, której wzór
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Osoby uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich
danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia akcji
oraz ogłoszenia jej wyników.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez
Uczestników, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Dopełniając
obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych
osobowych, Organizator informuje, że:
1. pełna nazwa Organizatora brzmi: Unikatonia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, a jej siedziba mieści się przy ul. Zielonogórska 1, 59-300
Lubin,
2. dane osobowe uczestników zbierane są przez Organizatora w celu zapewnienia
prawidłowego przeprowadzenia akcji,

3. uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
przekazanych do Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany,
4. podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny.
4. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z akcją,
a w szczególności takich jak logo i nazwa akcji, jest jego Organizator.
5. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany Regulaminu akcji bez podawania przyczyny. Informacja o zmianach zostanie
opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

