
 

REGULAMIN PROGRAMU pod nazwą: „Poznaj Schwarzkopf Porfessional - uczniowie” 

 

1. Regulamin Programu „Poznaj Schwarzkopf Porfessional - uczniowie”, zwany dalej „Programem”, określa 
warunki i zasady uczestnictwa w Programie, organizowanym przez Henkel Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000567666, NIP 5252624369, REGON 362077261, kapitał zakładowy 1.661.694.000,00 PLN, 
zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Czas trwania Programu to czas od 17.02.2020 do 15.03.2020 (dalej jako: „Czas Trwania Programu”), przy 
czym wydanie nagród nastąpi do dnia 15.03.2020. 

3. Program skierowany jest do uczniów w klasach Technika Usług Fryzjerskich w Technikach TEB Edukacja, 
którzy w dniu rozpoczęcia konkursu mają ukończone 16 lat (dalej jako „Uczestnik Programu”). Lista szkół i 
klas w Załączniku 1. 

4. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny. Aby przystąpić do Programu Uczestnik Programu, o 
którym mowa w pkt 3 zobowiązany jest w Czasie Trwania Programu: 

4.1  Wykonać Test  Wiedzy znajdujący się w folderze: Koloryzacja – Testy – Podstawy Koloryzacji znajdujący 
się na stronie www.ask-elearning.com.  

4.2 Wygenerować imienny dyplom z oceną wiedzy. Warunki uzyskania dyplomu imiennego znajdują się na 
stronie www.ask-elearning.com. 

4.3 Wysłać wygenerowany imienny dyplom wraz z informacją o oddziale TEB Edukacja, w którym Uczestnik 
uczy się oraz klasę, do której uczęszcza w wiadomości prywatnej na adres: 
askhairacademy.poland@henkel.com. Wiadomość musi mieć tytuł „Program SKP - uczeń”. 

5. Każdy Uczestnik Programu, który do 08.03.2020 zrobi Test Wiedzy i wyśle zgodnie z pkt. 4 dyplom 
potwierdzający uzyskanie z testu oceny minimum dobrej (w 5-stopniowej skali od niedopuszczalny – 
dopuszczający – dostateczny - dobra – bardzo dobra – celująca) dostanie nagrodę w postaci 1 (jednego) 
produktu Schwarzkopf Professional lub Indola o wartości brutto 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wraz z 
nagrodą pieniężną o wartości brutto 5 zł (słownie: pięć złotych). Łączna wartość każdej z powyższych nagród 
wynosi 55zł brutto, przy czym nagroda pieniężna w kwocie 5 zł brutto zostanie przeznaczona na pokrycie 
należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie 
obowiązek podatkowy od Uczestników, którym przyznano nagrodę i odprowadzi należny podatek 
dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego.  

6. Każdy Uczestnik Programu, który - zgodnie z pkt. 4 prześle dyplom potwierdzający uzyskanie z Testu Wiedzy 
oceny celującej  otrzyma dodatkową nagrodę w postaci 1 (jednego) produktu (produkt do pielęgnacji lub 
stylizacji włosów) Schwarzkopf Professional lub Indola o wartości brutto 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) 
wraz z nagrodą pieniężną o wartości brutto 5 zł (słownie: pięć złotych). Łączna wartość każdej z powyższych 
nagród wynosi 55zł brutto, przy czym nagroda pieniężna w kwocie 5 zł brutto zostanie przeznaczona na 
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator 
przejmie obowiązek podatkowy od Uczestników, którym przyznano nagrodę i odprowadzi należny podatek 
dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego.  

7. Nagrody, o których mowa w pkt. 5 i 6 łączą się ze sobą.  

8. Jeden Uczestnik Programu może przesłać w czasie trwania Programu max. 1 dyplom z Testu Wiedzy, o 
którym mowa w punkcie 4 d.  

9. Poprzez przystąpienie do Programu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i 
zobowiązuje się ich przestrzegać. 
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10. Uczestnik wysyłając dyplom zgodnie z pkt. 5 f zapewnia, że jest on rezultatem wykonanego osobiście Testu 
Wiedzy, o którym mowa w pkt 5 d.  

11. Nagrody, o których mowa w pkt. 5 oraz 6 zostaną przekazane listownie do Oddziału TEB edukacja, w którym 
uczy się Uczestnik Programu. Odbiór nagrody wymaga podpisu Zwycięzcy, któremu przyznano nagrodę. W 
przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody do dnia 15.03.2020 z przyczyn nie leżących po stronie 
Organizatora Zwycięzca traci prawo do nagrody.  

12. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne,  
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 

13. Wszelkie reklamacje, związane z przebiegiem Programu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie bezpośrednio 
do Organizatora na adres: Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41 w Warszawie w terminie do dnia 
15.03.2020 - decyduje data wpływu do Organizatora. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik 
zostanie poinformowany przez Organizatora na piśmie - w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. 
Rozstrzygnięcie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne. 

14.  Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator. 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 

- askhairacademy.poland@henkel.com com 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres j.w. 

- przez e-mail: dpo.pl@henkel.com 

15. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest organizacja i 
przeprowadzenie Programu, w tym wydawanie nagród, przeprowadzanie postępowań reklamacyjnych, a 
także realizacja obowiązków prawnych np. podatkowych. Administrator przetwarza dane osobowe na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie Uczestnikom Programu wzięcia w nim 
udziału, umożliwienie przeprowadzenia Programu, a także ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń 
wynikających z udziału w Programie, rozpatrywanie reklamacji, realizacja przepisów podatkowych i 
rachunkowych.  

16. Ponadto, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest zgoda, wyrażona 
poprzez przesłanie dyplomu na wskazany adres poczty elektronicznej Organizatora. Powyższa zgoda może 
być odwołana w dowolnym momencie. 

17.  Podanie danych dla celów udziału w Programie jest dobrowolne, ale konieczne do jego realizacji.  

18. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Programu są następujące kategorie podmiotów: upoważnieni 
pracownicy Organizatora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Program 
(podwykonawcy np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych), podmioty świadczące usługi prawne 
lub doradcze itp. 

19. Dane osobowe Uczestników Programu (laureatów) przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia 
Programu tj. upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej. 
Pozostałe dane Uczestników zostaną usunięte po zakończeniu Programu.  

20. W ramach obsługi finansowo-księgowej zatrudnienia dane osobowe będą mogły być udostępnione 
odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przed przekazaniem Twoich danych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy, Organizator zapewni bezpieczeństwo danych poprzez weryfikację czy kraj 
odbiorcy został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych 
osobowych lub poprzez zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych. 
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Zabezpieczenia te zapewnimy za pomocą wiążących reguł korporacyjnych. Uczestnikom Programu 
przysługuje prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń – aby z niego skorzystać, skontaktuj się z 
Organizatorem (dane kontaktowe wskazane w punkcie 14 Regulaminu). 

21. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania danych; 

b. przenoszenia danych; 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Skorzystać ze swoich praw można poprzez kontakt z Organizatorem, w szczególności poprzez przesłanie 
stosownego oświadczenia na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail dpo.pl@henkel.com. 

Każdy Uczestnik Programu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

22. Regulamin jest poddany właściwości prawa polskiego, a w sprawach w nim nieuregulowanych odpowiednie 
zastosowanie znajduje Kodeks Cywilny. 

23. Wyłącznym źródłem regulującym organizację Programu jest Regulamin. 

24. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Programu. 

 

 


