
REGULAMIN KONKURSU  

Z OKAZJI 15-LECIA KLINIKI WŁOSÓW HAIR LAB 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Klinika Włosów Hair Lab – Izabela Szymczak, ul. Rzymowskiego 31 

02-697 Warszawa, NIP 7321198908 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.01.2022 r. i trwa do końca dnia 28.02.2022 r. włącznie. 

 (Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wydłużenia lub skrócenia czasu trwania konkursu bez 

podania powodu, z tym zastrzeżeniem że nie będzie to wpływać na zgłoszenia wysłane w uprzednio 

zakreślonym terminie obowiązywania Konkursu). 

3. W Konkursie należy odpowiedzieć na zadane pytanie konkursowe. 

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 

internetowej https://konkurs.hairlab.pl lub drogą pocztową na adres: Klinika Włosów Hair Lab,  

ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa, z dopiskiem „konkurs 15 lat” oraz dołączonymi zgodami na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.  

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach 

wykonawczych do tej Ustawy. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury spośród 

uczestników, którzy spełnią kryteria konkursowe i formalne oraz wykonają zadanie konkursowe.  

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  

Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane  

z organizacją konkursu na łamach serwisu 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która korzystała  

z indywidualnego niechirurgicznego systemu uzupełnienia włosów lub całościowej peruki gotowej, 

lub której dziecko, które znajduje się pod jej opieką prawną korzystało wcześniej z indywidualnego 

niechirurgicznego systemu uzupełnienia włosów lub całościowej peruki gotowej- w tym przypadku 

Beneficjentem konkursu jest dziecko, którego dotyczyło zgłoszenie.  

 

2. Jako indywidualny system uzupełnienia włosów należy rozumieć naturalne włosy umieszczone na 

bazie dopasowanej do kształtu głowy osoby noszącej system,  przytwierdzanej  za pomocą  

mikroklipsów, taśm mocujących lub kleju.  

 

 



3. Jako perukę gotową należy rozumieć naturalne lub syntetyczne włosy umieszczone na bazie 

nylonowej, lub silikonowej na całą głowę. Produkt powtarzalny i dostępny od ręki. 

 

4. Uczestnik konkursu musi posiadać dowód w postaci zdjęcia lub nagrania przedstawiającego 

posiadanie i użytkowanie indywidualnego niechirurgicznego systemu uzupełnienia włosów  

lub całościowej peruki gotowej.  

 

5.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 

kryteriów: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu, klauzulą informacyjną RODO, polityką prywatności  

oraz celami przetwarzania danych osobowych na stronie https://konkurs.hairlab.pl 

b) spełnienie warunków podanych w §3 ust.1 

c) prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, 

d) wyrażenie niezbędnych zgód dot. przetwarzaniach danych osobowych, Gdy zgłoszenie dotyczy 

dziecka, które ukończyło 16 rok życia, zgodę powinien podpisać i opiekun prawny i dziecko 

e) w przypadku wygranej zgoda na wykonanie metamorfozy przed/po w postaci nagrań 

audiowizualnych oraz sesji zdjęciowej, a także udostępnienie publiczne odpowiedzi na pytanie 

konkursowe. 

f) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Beneficjenta przez Organizatora w materiałach 

Organizatora, jego kanałach social media oraz stronach internetowych, a także materiałach 

drukowanych na okres 3 lat oraz posługiwania się nim jako materiałami archiwalnymi (brak nowej 

aktywności związanej z wykorzystaniem wizerunku). 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm z nim współpracujących  

w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie 

najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice  

i rodzeństwo).  

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie  i przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane 

przez Organizatora w formie pisemnej z załączeniem zdjęć i/lub linku do filmu za pomocą 

formularza lub drogą pocztową na adres: Klinika Włosów Hair Lab, ul Rzymowskiego 31 02-697 

Warszawa, z dopiskiem „konkurs 15 lat”. W przypadku wysyłki zgłoszenia drogą pocztową należy 

dołączyć niezbędne zgody. Pytanie konkursowe znajduje się poniżej, oraz pojawi się w dniu 

rozpoczęcia Konkursu na stronie https://konkurs.hairlab.pl, oraz social mediach prowadzonych na 

rzecz Organizatora (fanpage, profil Instagram, kanał YouTube) 

 

 

 

http://www.hairlab.pl/konkurs


PYTANIE KONKURSOWE: 
 

Jak indywidualny system uzupełnienia włosów lub peruka gotowa wpłynęły  

na Twoje życie?   

Co dzięki niemu udało Ci się zmienić w życiu? Jak wygląda Twoja codzienność  

w systemie/ peruce?  

Opowiedz nam swoją historię. 

 
 

2. Konkurs rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: 1. Osoba dorosła (osoba pełnoletnia) 2. Dziecko 

(osoba poniżej 18 lat). W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda. W kategorii „Dziecko” 

odpowiedź na pytanie konkursowe powinna pochodzić od Beneficjenta (dziecka).  

 

3. Nagrodę konkursową otrzyma osoba, która prześle odpowiedź na pytanie konkursowe do dnia 

28.02.2022 r. włącznie i zostanie wybrana przez jury spośród innych zgłoszeń. W kategorii 

„Dziecko” za Zwycięzcę uznaje się Beneficjenta (dziecko). 

 

4. W skład jury wchodzą: Izabela Szymczak – właścicielka Kliniki Włosów Hair Lab, Magdalena 

Szymczak – psycholog, Ewa Malec diagnosta trycholog. 

 

5. A. Nagrodami w konkursie są ufundowane przez Klinikę Włosów Hair Lab 2 indywidualnie  

zaprojektowane systemy uzupełnienia włosów wykonane z włosów słowiańskich virgin (1 system 

dla Zwycięzcy z danej kategorii). Wartość systemu uzależniona jest od takich parametrów jak: 

kolor włosów, ich długość oraz powierzchnia zagęszczenia i wyliczana będzie na podstawie 

aktualnie obowiązującego cennika indywidualnych systemów włosów Kliniki Włosów Hair Lab.  

 

B. Proces projekcji oraz produkcji systemu włosów zajmuje około 7-10 miesięcy, po tym okresie    

nastąpi stylizacja systemu włosów oraz nagranie metamorfozy i sesja zdjęciowa Zwycięzcy. 

Zależnie od efektu nagrań Organizator może wyznaczyć dodatkowy termin nagrań i zdjęć.  

C. Po realizacji nagrań i sesji zdjęciowej system przechodzi na własność Zwycięzcy. 

D. Podatek od nagrody zostanie opłacony przez Organizatora konkursu.   

 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 

8. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub drogą mailową  

w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu 

adres e-mail. 

9. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć 

drogą mailową na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania 

powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. W przypadku braku potwierdzenia wyłoniony 

zostaje przez jury inny Zwycięzca. 

10. W przypadku odwołania zgód na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzania danych osobowych 

dotyczących Zwycięzcy, po indywidualnej projekcji włosów i przed wygaśnięciem zobowiązania 

regulaminowego § 2 p.2 lit. f, Uczestnik będący Zwycięzcą albo który zgłosił Beneficjenta, który jest 

Zwycięzcą, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Organizatora. 



§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych  danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu 

umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). W przypadku gdy Beneficjentem jest inna osoba 

niż Uczestnik, jest on zobowiązany podać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska również osoby, 

której zgłoszenie dotyczy.   

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, 

wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. 

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu  

oraz w związku z ogłoszeniem Zwycięzcy i wydaniem nagród. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody lub składu jury.  

Częścią Regulaminu jest wzór „Zgoda na wykorzystanie wizerunku” i „Klauzula informacyjna 

RODO” 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

[UWAGA! Gdy zgłoszenie dotyczy dziecka, które ukończyło 16 rok życia, powinno ono 

samodzielnie wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku.]  

Udzielam Izabeli Szymczak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Klinika Włosów 

Hair Lab – Izabela Szymczak, ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa, NIP 7321198908, 

nieodpłatnego prawa wykonania zdjęć i filmów oraz wielokrotnego wykorzystywania zdjęć  

i filmów z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka poniżej 16 roku życia 

…………………………………………………………………………., którego jestem 

opiekunem prawnym i którego dotyczyło zgłoszenie* bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania przez okres 3 lat. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę  

i powielanie wykonanych zdjęć i filmów w materiałach Organizatora, jego kanałach social 

media oraz stronach internetowych, a także materiałach drukowanych w kontekście 

działalności gospodarczej Organizatora Konkursu  i w celach promocyjnych.  

Wyrażam zgodę na wykonanie przez Klinika Włosów Hair Lab – Izabela Szymczak, retuszu 

wykonanych zdjęć/filmów ich obróbki także w sytuacji w której w ich rezultacie wizerunek 

ten w niewielkim stopniu zostałby zmieniony, w celu osiągnięcia lepszego estetycznego 

rezultatu.  

Klinika Włosów Hair Lab – Izabela Szymczak zobowiązuje się nie wykorzystywać wizerunku 

w sposób godzący w dobre imię osoby, której wizerunkiem się posługuje z poszanowaniem 

zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

Imię, Nazwisko ……………………...…………………………………….  

data ................................... Podpis ……........................................... 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 



Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Administrator danych – kto jest Administratorem? 
Administratorem Twoich danych jest Izabela Szymczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klinika Włosów 

Hair Lab – Izabela Szymczak, ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa, NIP 7321198908 

Możesz się z nami skontaktować: 

- przez e-mail iodo@hairlab.pl 

Podstawa prawna przetwarzania – jakie przepisy to regulują? 
Rozporządzenie 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 (zwane dalej RODO) 
Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

Cel przetwarzania danych – do czego potrzebujemy Twoich danych? 

Bezpośrednio związany z konkursem 

· ustalenia tożsamości Uczestnika Konkursu a w przypadku zgłoszenia dziecka również tożsamość i wiek Beneficjenta 

konkursu 

· skontaktowanie się z Uczestnikami Konkursu na wskazany przez nich adres e-mail lub telefon kontaktowy  

- wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy konkursu z możliwością opublikowania treści przesłanej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe włącznie z udzielonymi w odpowiedzi informacjami o charakterze medycznym 

·  rozpatrywania skarg i wniosków Uczestników, 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

Pozostałe  

- dane mogą być przetwarzane w związku z prowadzoną rachunkowością i obowiązkami podatkowymi  

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

- dane mogą być przetwarzane  w celach archiwalnych, naukowych i/lub statystycznych  
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. j) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO  

- dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.  

 

Zakres danych – jakie dane zbieramy? 

Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe dotyczące Ciebie: 

1) jako Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  

2) jako Beneficjenta Konkursu: imię i nazwisko, wiek, a także dane medyczne i inne dane osobowe, jeżeli zostaną 

podane w odpowiedzi na pytanie konkursowe (ich podanie nie jest obowiązkowe). 

Dobrowolność podania danych osobowych – czy potrzebujemy Twojej zgody? 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie z uwagi na konieczność 

weryfikacji zgłoszenia konkursowego. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy uwzględnienia 

zgłoszenia konkursowego.  
Ponadto w przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem usunięcia danych będziemy mogli to zrobić o ile przepisy 

prawa nie będą nas zobowiązywać do ich przechowywania (np. przepisy podatkowe lub nie będzie wynikać z prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (np. ochrona przed roszczeniami) 

Źródło danych- skąd je pozyskujemy? 

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub Twojego opiekuna prawnego 

 Odbiorcy danych – komu je przekazujemy? 

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

mailto:iodo@hairlab.pl


 podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 
 
dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
 

 podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, 
 
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych 
osobowych wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu usługi– przy czym takie podmioty przetwarzają dane 
na podstawie stosownej Umowy z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Administratora Danych Osobowych. 
 

 podmiotom upoważnionym przez Ciebie. 
W zakresie i treści wskazanej przez Ciebie 
 

Prawa osób, których dane dotyczą – czego możesz żądać? 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, obowiązki administratora danych lub jego uzasadniony interes 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Okres przechowywania danych osobowych – jak długo będziemy korzystać z Twoich danych? 
Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez 
ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń 

 
Pozostałe informację – Co powinieneś jeszcze wiedzieć? 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowanie) 

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przechowujących dane poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z powyżej udzieloną informacją. 

[UWAGA! Gdy zgłoszenie dotyczy dziecka, które ukończyło 16 rok życia, zgodę powinien 

podpisać i opiekun prawny i dziecko]  

 

 

……………………………………………………………………… 

/podpis/ 

 


