
REGULAMIN KONKURSU „Wyjątkowy produkt – kosmetyczne SOS” 

(dalej: Regulamin) 

 

I. PODSTAWOWE ZASADY 

A. Konkurs organizowany jest podczas emisji odcinka podcastu z udziałem ekspertek Rossmanna: 

Katarzyny Beck-Grodek, Kamili Dudki, Karoliny Kasumović oraz prowadzącej Małgorzaty Błażewicz. 

Tematem odcinka jest pielęgnacja skóry przed i po imprezie oraz kosmetyczne postanowienia 

noworoczne.   

B. Odcinek opublikowany zostanie 29 grudnia 2022 r.  na platformach: YouTube, Deezer i Spotify.  

C. W konkursie nagrodzimy 4 słuchaczy, którzy jako pierwsi udzielą prawidłowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe. Pytanie zostanie podane w trakcie emisji przez prowadzącą Małgorzatę 

Błażewicz, a odpowiedź na nie pojawi się w trakcie trwania odcinka. Odpowiedzi na pytanie należy 

udzielić wysyłając e-mail pod adres: WyjątkowyProdukt@rossmann.com.pl 

D. Zwycięzców ogłosimy 5 stycznia 2023 roku.  

E. Do wygrania są zestawy  kosmetyków o wartości 191,97 zł.  Specyfikacja wygranej znajduje się w 

załączniku nr 1. 

F. Konkurs organizuje  Rossmann SDP sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000048967 o numerze NIP 727-001-91-

83  (dalej: Organizator). Adres korespondencyjny Organizatora: 91-222 Łódź, ul. św. Teresy 109, tel.: 

+48 42 61 39 100. Z Organizatorem można się kontaktować za pośrednictwem formularza 

udostępnionego na stronie www.rossmann.pl/kontakt. 

G.  Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani organizowany przez żadną z 

platform  wskazanych w pkt B powyżej, na których jest przeprowadzany. Żadna z platform nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją i przebiegiem Konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, a nie do platform. Organizator zobowiązuje 

się do zwolnienia platformy z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje 

przeciwko platformie roszczenia związane z niniejszym konkursem. 

H. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na stronie: 

https://www.rossmann.pl/regulaminy. Regulamin Konkursu dostępny jest również w siedzibie 

Organizatora, wskazanej w pkt F. 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu „Wyjątkowy produkt – 

kosmetyczne SOS” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki uczestnictwa, specyfikacja 

nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne oraz zasady przetwarzania 

danych osobowych. 

1. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU? 

https://www.rossmann.pl/regulaminy


1.1. Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

mieszka w Polsce, jest konsumentem (dalej: Uczestnik). 

 

2. NA CZYM POLEGA KONKURSU I JAK SIĘ DO NIEGO ZGŁOSIĆ? 

2.1. Konkurs przeprowadzany jest w trakcie trwania odcinka, który zostanie wyemitowany 29 grudnia 

2022 r.  w serwisach YouTube, Deezer i Spotify. 

2.2. W odcinku ekspertki Rossmanna: Katarzyna Beck-Grodek, Kamila Dudek, Karolina Kasumović 

poprowadzą wykład  na temat przygotowania cery do imprezy, regeneracji skóry po imprezie oraz 

kosmetycznych postanowieniach noworocznych (dalej: Wykład).  

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien odsłuchać Wykładu w trakcie jego transmisji 

„na żywo”. 

2.4. W odcinku prowadząca Małgorzata Błażewicz zada Uczestnikom pytanie dotyczące tematyki 

Wykładu (pielęgnacja cery) (dalej: Pytanie konkursowe). Informacje niezbędne  

do udzielenia prawidłowej odpowiedź na Pytanie konkursowe zostaną podane przez ekspertki 

Rossmanna w trakcie trwania Wykładu. Uczestnicy wysyłają swoją propozycję odpowiedzi na  

Pytanie konkursowe pod adres e-mail: WyjatkowyProdukt@rossmann.com.pl 

2.5. Przystąpienie do udziału w Konkursie następuje z chwilą wysłania odpowiedzi na Pytanie  

konkursowe. Uczestnik tym samym potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego  

postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 

2.6. Jeden Uczestnik może wysłać tylko jeden e-mail z odpowiedzią na Pytanie  

konkursowe. W przypadku, gdyby Uczestnik przesłał ich więcej, pod uwagę przy ustalaniu 

wyników Konkursu brany jest tylko pierwszy e-mail zawierający odpowiedź przesłany przez tego 

samego Uczestnika. 

 

3. CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE? 

3.1. Do wygrania w Konkursie są 4 (słownie: cztery) zestawy składające się z produktów dostępnych 

w drogeriach Rossmann. Łączna wartość rynkowa jednego zestawu wynosi: 191,97 zł  (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt jeden zł dziewięćdziesiąt siedem gr) zł brutto. 

 

4. JAK WYBIERZEMY I OGŁOSIMY ZWYCIĘZCÓW? 

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 4 Uczestników, którzy jako pierwsi  prześlą prawidłową 

odpowiedź na Pytanie konkursowe pod adres WyjatkowyProdukt@rossmann.com.pl Przy ustalaniu 

pierwszeństwa Organizator  

bierze pod uwagę kolejność wyświetlania się odpowiedzi pod odcinkiem. 

4.2. W odcinku ekspertka / ekspertki podadzą prawidłową odpowiedź na Pytanie konkursowe.  

Za prawidłową odpowiedź na Pytanie konkursowe uznaje się tylko taką odpowiedź, której sens  

jest dokładnie taki sam, jak odpowiedź podana przez ekspertkę / ekspertki. Głos rozstrzygający ma 

przewodniczący komisji konkursowej. 

4.3. Jeśli odpowiedź opublikowana przez Uczestnika nie jest jednoznaczna i precyzyjna, Organizator  

nie weźmie jej pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców. Dla przykładu: jeśli Pytanie konkursowe  
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będzie dotyczyło czasu trwania danej czynności pielęgnacyjnej,  

wówczas Uczestnik powinien w odpowiedzi wskazać wraz z liczbą dokładną jednostkę czasu (np.  

„30 minut” lub „30 min.”; wskazanie samej liczby 30 nie byłoby precyzyjną odpowiedzią na  

Pytanie konkursowe). Głos decydujący ma przewodniczący komisji konkursowej. Komisja konkursowa 

składa się z co najmniej 3 Członków. 

4.4. W przypadku, gdy spośród przesłanych odpowiedzi nie będzie możliwe wyłonienie liczby  

zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt małą  

liczbę prawidłowych zgłoszeń) może zostać przyznana niższa liczba nagród.  

4.5. Informacja o wynikach Konkursu i zwycięzcach zostanie opublikowana w formie komentarza pod 

odcinkiem w serwisie You Tube. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie kolejnych 3 dni roboczych 

skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość email przesłaną na adres: 

WyjatkowyProdukt@rossmann.com.pl w celu przekazania danych do wysyłki nagrody (imię, 

nazwisko, telefon, adres korespondencyjny na terytorium RP). 

4.6. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 19 stycznia 2023 r. i wysłane pocztą lub firmą 

kurierską na adresy korespondencyjne podane przez zwycięzców. 

4.7. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby  

zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru  

uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.  

 

5. REKLAMACJE 

5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 19 lutego 2023 r.  

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres Organizatora (Rossmann SDP sp. z o.o., ul. św. 

Teresy 109, 91-222 Łódź ) z dopiskiem (Reklamacja – „Wyjątkowy produkt – kosmetyczne SOS”) lub 

za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: WyjatkowyProdukt@rossmann.com.pl (w temacie 

prosimy podać: Reklamacja – „Wyjątkowy produkt – kosmetyczne SOS”).  

5.3. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia w analogiczny  

sposób, w jaki złożyła reklamację, w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamacji  

Organizatorowi.  

5.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od  

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

6.1.Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem jego danych 

osobowych w rozumieniu 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  

– dalej: „RODO”, jest Rossmann SDP sp. z o. o, z którą Uczestnik może się skontaktować: 

a. listownie: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, 

b. korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.rossmann.pl/kontakt,  

c. kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych: RODO@rossmann.com.pl.   
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6.2. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co 

do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Jeżeli 

Uczestnik Konkursu stwierdzi, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, może 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

6.3. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów, 

publicznego ogłoszenia Laureatów Konkursu i przekazania nagród. W przypadku pojawienia się 

roszczeń, dane mogą być również przetwarzane w celu obrony przed nimi lub ich dochodzenia. 

6.4. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie 

danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

6.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji Konkursu, 

wyłonieniu Laureatów, publicznym ogłoszeniu Laureatów Konkursu i przekazaniu nagród oraz na 

obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń. 

6.6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie 

Rossman SDP sp. z o.o., w tym dostawcom usług teleinformatycznych. Dane Laureatów będą 

przekazywane podmiotom świadczącym usługi kurierskie, w celu dostarczenia nagród. Dane mogą 

być udostępniane również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym 

zadania publiczne.  

6.7. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych Uczestników, ani Laureatów 

odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich. 

6.8. W oparciu o dane osobowe, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.   

6.9. Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu, 

będziemy przetwarzać przez okres realizacji Konkursu lub do czasu wniesienia przez Uczestnika 

Konkursu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

 

7. PODATKI 

7.1. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a  ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wartość nagród przyznanych 

w Konkursie stanowiąca tzw. przychód z innych źródeł podlega zwolnieniu z opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na Organizatorze nie ciążą obowiązki podatkowe 

związane z poborem i zapłatą podatku dochodowego od wartości nagrody.    



 

8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez:  

Organizatora oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem  

i przebiegiem Konkursu. 

8.2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że w treści zgłoszenia  

(odpowiedzi) nie wymaga się mylnego oznaczenia przez Uczestników jakichkolwiek treści, w tym  

oznaczania siebie lub innych użytkowników  w komentarzu zawierającym odpowiedź.  

Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują jakiekolwiek działania  

opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie oraz we własnym zakresie, a Organizator 

nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie (działania takie  

np. nie zwiększają szans Uczestników na zdobycie nagrody). 

8.3. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.  

8.4. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie.  

W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania  

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego  

uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub  

nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu  

postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym  

wygaśnięciem prawa do nagrody. 

8.5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator  

uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia  

z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności: 

8.6.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych; 

8.6.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym  

zachowaniem w interesy osób trzecich; 

8.6.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub  

zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania  

wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie. 

8.7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, sposobu  

ich wydania ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

8.8. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału  

w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością  

Organizatora. 

8.9. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których  

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach  

hazardowych. 

8.10. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 

919-921 Kodeksu cywilnego. 

8.11. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za  



wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8.13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania  

Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków  

uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez  

Uczestników. Przykładem powyższej zmiany może być zwiększenie puli nagród w Konkursie.  

Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez informację  

opublikowaną na Profilu oraz podaną w trakcie trwania transmisji. 

8.14. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w  

każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora wysłane na adres e-

mail: WyjatkowyProdukt@rossmann.com.pl (w temacie „Rezygnacja – Wyjątkowy produkt –

kosmetyczne SOS”) . 

8.15. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 

Uczestnika na osobę trzecią. 

8.16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa  

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

 

 

Załącznik nr 1  

Specyfikacja nagrody 

 

Produkt Cena 

Bielenda Professional SupremeLab Intensywnie odżywczy 

krem na noc z ceramidami 

77,99 

Uzdrovisco Fitodozujący krem pod oczy i na powieki 44,99 

Bourjois Tusz do rzęs Twist Up the Volume 68,99 

SUMA 191,97 
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