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Regulamin Konkursu „Ekocuda Beauty Awards 2022” 

 

§ 1 

Definicje 

 

W niniejszym Regulaminie Konkursu niżej wskazanym zwrotom pisanym z wielkiej litery 

nadaje się następujące znaczenia:  

 

Konkurs – konkurs Ekocuda Beauty Awards 2022 organizowany przez Organizatora. Konkurs 
prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Harmonogram Konkursu – terminy kluczowe dla Zgłoszeń oraz przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu: 
 

1) 10 października 2022 roku – ogłoszenie Konkursu; 

2) 10-27 października 2022 roku – okres przyjmowania Zgłoszeń na Konkurs, 
kwalifikacja Zgłoszeń;  

3) Termin uiszczenia Opłaty (§ 5 Regulaminu) – 3 (trzy) dni od otrzymania faktury pro 
forma; 

4) Termin na dostarczenie 5 (pięć) sztuk Produktów Konkursowych (§ 6 Regulaminu) – 

6 (sześć) dni od otrzymania faktury pro forma; 
5) 31 października 2022 roku – ogłoszenie nominacji na Stronie Konkursu;  

6) 9.01. 2023 roku – ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie Konkursu 
 

Organizator – Organizatorem Konkursu jest Ekocuda Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

adres: 02-306 Warszawa, ul. Niemcewicza 26 lok. 141 wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS  938750, REGON: 
520697843, NIP: 7011063338, kapitał zakładowy 20.000,00 zł 

 

Produkt – kosmetyk lub akcesorium kosmetyczne wytworzone przez Zgłaszającego lub 
Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zapewnia i gwarantuje oraz odpowiada za to, iż 

Produkt jest produktem naturalnym, bezpiecznym dla użytkownika, został wprowadzony do 
obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia wszelkie przewidziane prawem 

normy i standardy, w tym w zakresie oznakowania.  

 
Kategorie Konkursowe – kategorie, w których przyznawane są Nagrody dla Produktów 

najwyżej ocenionych przez Kapitułę. Nagrody przyznawane są w następujących Kategoriach 
Konkursowych: 

 

1. Innowacyjny Produkt Roku 
2. Debiut Roku 

3. Kosmetyk Roku do Pielęgnacji Twarzy 
4. Kosmetyk Roku do Pielęgnacji Oczu 

5. Kosmetyk Roku do Pielęgnacji Ciała 
6. Kosmetyk Roku do Makijażu 

7. Kosmetyk Roku do Pielęgnacji Włosów 

8. Kosmetyk Roku do Kąpieli 
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9. Akcesorium Roku Welnness & SPA   

 
Kapituła – zespół arbitrów oceniających Produkty zgłoszone do Konkursu i wyłaniających 

Produkt Roku w danej Kategorii Produktowej. W skład Kapituły wchodzą: 

1. Marcin Awdziej - dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii 

Leona Koźmińskiego 

2. Beata Jewiarz - aktorka, dziennikarka, producentka spektakli poetyckich, autorka 
projektów artystycznych 

3. Katarzyna Pokonieczna - technolog produkcji kosmetyków i produktów leczniczych 
4. Monika Potaczek -  autorka podcastu o naturalnej pielęgnacji Do Trzech Razy Skóra  

5. Zuzanna Mierzejewska Prezes Zarządu Ekocuda Sp. z o.o. – Przewodniczący Kapituły. 

Uczestnik Konkursu – podmiot, który dokonał Zgłoszenia udziału w Konkursie, zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, został zakwalifikowany do Konkursu przez Organizatora oraz uiścił 

Opłatę. 
 

Zgłoszenie – oświadczenie woli Zgłaszającego o zamiarze przystąpienia do Konkursu i 

zaakceptowaniu Regulaminu. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie 
formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:  https://ekocuda.com/beauty-

awards/  
 

Zgłaszający – podmiot dokonujący Zgłoszenia. 

 
Nagroda Konkursowa – nagroda przyznana najwyżej ocenionemu przez Kapitułę Produktowi 

w danej Kategorii Konkursowej (Nagrodzony Produkt). W każdej Kategorii Konkursowej 
przewidziane są następujące Nagrody dla Uczestnika Konkursu, którego Produkt został 

nagrodzony: 

 
1. Statuetka Ekocuda Beauty Awards 2022 roku – Produkt Roku; 

2. Upoważnienie Uczestnika Konkursu do oznaczania Nagrodzonego Produktu (online oraz i 
fizycznie na Produkcie) przez okres 1 roku od daty przyznania Nagrody, dedykowanym 

znacznikiem: Ekocuda Beauty Awards 2022 wraz z nazwą Kategorii Konkursowej, w 

postaci udostępnionej przez Organizatora, stanowiącym zastrzeżony znak towarowy 
Organizatora; 

3. Zniżka Uczestnika Konkursu w wysokości 50% na Opłatę za stoisko podczas wiosennej 
Imprezy: „Ekocuda - Targi Kosmetyków Naturalnych Warszawa 2023”, z zastrzeżeniem § 

9 Regulaminu; 

4. Pakiet Promocji do wykorzystania przez Uczestnika Konkursu w ciągu 1 (jednego) roku od 
otrzymania Nagrody: 1 (jeden) post na feed Instagram, 1 (jeden) post na instastories, 1 

(jeden) post na facebook’u Organizatora.  

 

Opłata – opłata ponoszona przez Uczestnika Konkursu na rzecz Organizatora z tytułu 

zorganizowania oraz umożliwienia Uczestnikowi Konkursu wzięcia udziału w Konkursie. 
Wysokość Opłaty jest stała i niezależna od ilości zgłoszonych Produktów. Zgłoszenie jednego 

lub więcej Produktów podlega jednej Opłacie.  

 

https://ekocuda.com/beauty-awards/
https://ekocuda.com/beauty-awards/
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Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Ekocuda Beauty Awards 2022” Dokonując 

Zgłoszenia Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin 
jest dostępny na Stronie Konkursu:  https://ekocuda.com/beauty-awards/  

 
Strona Konkursu - serwis internetowy Organizatora: https://ekocuda.com/beauty-awards/  

 

Dane Osobowe – dane osobowe osób fizycznych 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 przepływu takich 
danych (dalej „RODO”). 

 

Administrator – podmiot, który ustala sposób i cele przetwarzania Danych Osobowych w 
rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO.  

§ 2 

Warunki ogólne 

 

Regulamin obowiązuje wszystkich Zgłaszających i Uczestników Konkursu.  

 

§ 3 

Warunki udziału w Konkursie 

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
a) dokonanie kompletnego Zgłoszenia udziału w Konkursie,  

b) zakwalifikowanie Zgłaszającego do udziału w Konkursie przez Organizatora, 
c) uiszczenie przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora Opłaty na podstawie otrzymanej od 

Organizatora w odpowiedzi na Zgłoszenie faktury pro forma,  

d) przesłanie Organizatorowi 5 sztuk fabrycznie nowego, nieużywanego Produktu, który został 
zgłoszony do Konkursu. 

 

§ 4 

Zgłoszenie udziału w Konkursie i kwalifikacja Produktu do Konkursu 

 
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Organizatorowi 

kompletnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się Stronie Konkursu wraz 
grafikami (plikami graficznymi) Produktów zgłoszonych do Konkursu, ich opisem, w tym 

szczegółowym składem Produktu (INCI). Przy Zgłoszeniu Zgłaszający oznacza Kategorie 

Konkursową, w której Produkt zostaje zgłoszony. Produkt może zostać zgłoszony do jednej 
lub więcej Kategorii Konkursowych. 

2. Dokonanie Zgłoszenia przez Zgłaszającego jest równoznaczne z zapoznaniem się i 
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający oświadcza, iż: 

a) dopełnił wszelkich prawnych wymogów związanych z prowadzeniem jego działalności 
gospodarczej, w szczególności uzyskał wszelkie pozwolenia, zezwolenia, licencje, 

atesty, dopuszczenia lub inne decyzje organów administracji lub innych podmiotów, 
które są wymagane przez prawo do prowadzenia takiej działalności; 

b) Produkty zgłoszone do Konkursu wyczerpują wszelkie wymagania stawiane przez 
obowiązujące przepisy prawa, są bezpieczne, mają odpowiednie certyfikaty 

(zezwolenia), oznakowanie, w szczególności zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa oraz spełniają kryteria uznania go za produkt naturalny. 

https://ekocuda.com/beauty-awards/
https://ekocuda.com/beauty-awards/
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4. Dokonanie Zgłoszenia nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do udziału w Konkursie. Po 

dokonaniu Zgłoszenia Organizator kwalifikuje zgłoszone Produkty do Konkursu oraz 
Kategorii Konkursowych. Organizator ma prawo nie dopuścić zgłoszonych Produktów do 

Konkursu w przypadku uznania, że zgłoszone Produkty nie spełniają warunków 
Regulaminu, nie podpadają pod żadną Kategorię Konkursową, są sprzeczne z celem, 

charakterem, ideą Konkursu lub działalnością Organizatora.  

5. Po zakwalifikowaniu do Konkursu Organizator przesyła Zgłaszającemu informację o 
zakwalifikowaniu Produktu do Konkursu wraz z fakturą pro forma w celu uiszczenia 

Opłaty. 
6. Do kategorii „Debiut Roku” Zgłaszający może zgłosić tylko taki Produkt, których został 

wprowadzony do sprzedaży w roku 2022 roku.  

 

§ 5 

Opłata 
 

1. Z tytułu udziału w Konkursie Zgłaszający uiszcza na rzecz Organizatora Opłatę w 

wysokości 289,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych) powiększoną o 

należny podatek VAT 23%. Opłata ta jest stała, jednorazowa, niezależna od ilości 

zgłoszonych przez Zgłaszającego i zakwalifikowanych przez Organizatora Produktów do 
Konkursu. 

2. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Organizatora w banku: mBank S.A.  nr 

rachunku 59 1140 2004 0000 3302 8198 7757.  
3. Opłaty dokonuje się na podstawie faktury pro forma doręczonej Zgłaszającemu w formacie 

PDF na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Płatność tej kwoty winna nastąpić w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania przez Zgłaszającego faktury pro forma. Po 

uznaniu rachunku bankowego Organizatora kwotą Opłaty, wystawi on oraz doręczy 

Uczestnikowi Konkursu fakturę zaliczkową na 100% Opłaty. Faktura zaliczkowa na 100% 
Opłaty definitywnie rozlicza całość wynagrodzenia z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu i 

stanowi podstawę do ostatecznego księgowania Opłaty Brutto bez wystawiania faktury 
końcowej. 

4. Z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora Opłatą wskazaną w ust. 1 niniejszego 

paragrafu Uczestnik Konkursu nabywa prawo do wzięcia udziału w Konkursie, zaś 
Organizator zobowiązuje się do podjęcia działań w celu zorganizowania i umożliwienia 

Uczestnikowi Konkursu jego udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie. Opłata wnoszona jest z tytułu umożliwienia Zgłaszającemu wzięcia udziału 

w Konkursie i nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników Konkursu.  

 

§ 6 

Przekazanie Produktów 

 

1. W terminie 6 dni od daty otrzymania faktury pro forma, o której mowa w § 5 ust. 1 

niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu przekaże Organizatorowi 5 (pięć) fabrycznie 
nowych, nieużywanych sztuk każdego Produktu, który został zakwalifikowany do 

Konkursu przez Organizatora. Produkty zostaną dostarczone na adres:  Zuzanna 
Mierzejewska Ul. Herbsta 1/64, 02-784 Warszawa. 

2. Przekazane Produkty będą użyte przez Kapitułę w celu ich oceny i wyłonienia zwycięskich 
Produktów. 

3. Przekazane Produkty nie podlegają zwrotowi ani w całości, ani w części. 

 



 
 

5 
 

§ 7 

Nominacje 

 

1. W dacie wskazanej w Harmonogramie Konkursu Organizator ogłosi Nominację Produktów 
do tytułu Produktu Roku w danej Kategorii Konkursowej. Ogłoszeniu podlegają Produkty 

Uczestników Konkursu. 

2. Lista Produktów nominowanych do Produktu Roku dostępna będzie na Stronie Konkursu 
do dnia ogłoszenia wyników Konkursu i przyznania Nagród. 

3. Uczestnicy Konkursu, których Produkty uzyskały Nominację wskazaną w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, są upoważnieni do oznaczania nominowanego Produktu (online oraz i fizycznie 

na Produkcie) przez okres 1 roku od daty ogłoszenia Nominacji wyrażeniem: „Ekocuda 

Beauty Awards 2022, Produkt nominowany w kategorii ____” (z wymienieniem Kategorii 
Konkursowej, w której Produkt został nominowany). 

 

§ 8 

Ocena Produktów i wyłonienie Nagrodzonego Produktu 

 
1. Produkty będą oceniane przez Kapitułę. 

2. Każdy z członków Kapituły dokona indywidualnej oceny każdego nominowanego Produktu 
według tych samych kryteriów ustalonych przez Organizatora, przyznając w każdym z 

kryteriów punkty od 1 do 10. Nagrodzonym Produktem zostanie Produkt, który otrzyma 

najwyższą liczbę punktów. 
3. W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów uzyskają dwa lub więcej Produktów, Kapituła 

wyłoni nagrodzony Produkt, w ten sposób, iż każdy członek Kapituły wytypuje według jego 
oceny jeden najlepszy Produkt, spośród wszystkich które uzyskały taką samą ilość punktów, 

na etapie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Nagrodzonym Produktem zostanie 

Produkt, który otrzyma najwięcej typowań jako najlepszy Produkt.  
4. Jeżeli wskutek procedury wskazanej w ust. 3 więcej niż 1 (jeden) Produkt otrzyma najwięcej 

typowań, procedura opisana w pkt. 3 będzie ponawiana w stosunku do tych najwyżej 
typowanych Produktów, aż do wyłonienia jednego Nagrodzonego Produktu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wyłonienia najwyżej ocenionych 

Produktów, jeżeli będzie to konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezstronnego 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

6. W dacie wskazanej w Harmonogramie Konkursu, Organizator dokona ogłoszenia wyników 
Konkursu podając do wiadomości na Stronie Konkursu listę Nagrodzonych Produktów. 

7. Rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie , co 

Zgłaszający i Uczestnik Konkursu akceptuje.  

 

§ 9 

Nagrody Konkursowe 

 

1. Fundatorem Nagród jest Organizator.  
2. Po wyłonieniu Nagrodzonego Produktu, Organizator w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu prześle Uczestnikom Konkursu, których Produkty zostały Nagrodzone, 
na wskazany przez nich adres statuetki Ekocuda Beauty Awards 2022 oraz przekaże 

znaczniki Ekocuda Beauty Awards 2022 na wskazany przez tego Uczestnika adres e-mail.  
3. Pakiet Promocji może zostać wykorzystany w ciągu 1 roku od daty ogłoszenia wyników 

Konkurs. 
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4. Zniżka wysokości 50% na Opłatę za stoisko podczas wiosennej Imprezy: „Ekocuda - Targi 

Kosmetyków Naturalnych Warszawa 2023” dotyczy stoisk oferowanych przez 
Organizatora w rozmiarze 2 m2, 4 m2 6 m2 i 8 m2 w „Strefie Regular”. W przypadku wyboru 

stoisk 2 m2, 4 m2 6 m2 i 8 m2 położonych w „Strefie Premium” oraz stoiska „Premium 12 
m2” konieczna będzie odpowiednia dopłata wynikająca z cennika za takie stoiska. W 

przypadku wyboru danego stoiska w „Strefie Premium”, od ceny obliczonej za dane stoisko 

odliczona zostanie zniżka 50% udzielona za dany rozmiar w „Strefie Regular”. Cena stoiska 
„Premium 12 m2” zostanie obniżona o 50% ceny Stoiska 8 m2 w „Strefie Regular”. 

 

§ 10 

Zakres korzystania z Nominacji i Nagród 

 
1. Nominacje i Nagrody Konkursowe mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem, celem Konkursu i treścią niniejszego Regulaminu.  
2. Używane do oznaczenia Nagrodzonych Produktów znaczniki Ekocuda Beatuy Awards 

2022, winny być estetyczne i rzetelnie odpowiadać wzorom, w tym kolorom znaczników 

przekazanym przez Organizatora. 
3. W przypadku wykorzystywania Nominacji lub Nagrody niezgodnie z jej przeznaczeniem 

lub celem Konkursu lub niniejszym Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do 
natychmiastowego wycofania Nominacji lub Nagrody, z czym wiąże się obowiązek 

Uczestnika Konkursu natychmiastowego zaprzestania korzystania z udzielnych mu 

upoważnień i powoływania się na przyznaną Nominację lub Nagrodę. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji, gdy: 

a) Przyznana Nominacja, w tym prawo do używania wyrażenia wskazanego w § 7 ust. 3 
Regulaminu, jest wykorzystywana w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, celem 

Konkursu lub niniejszym Regulaminem, w szczególności jest używana do oznaczania 

innych produktów niż Produkt nominowany, względnie do oznaczenia Produktu 
nominowanego o zmienionej charakterystyce lub składzie w stosunku do Produktu 

podlegającego Nominacji, lub jest używana w sposób sprzeczny z celami i zasadami 
marki Ekocuda, godzi w dobre imię lub markę Ekocuda lub w inny sposób pozostaje 

w sprzeczności z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub 

lojalności i uczciwości biznesowej; 
b) przyznana Nagroda, w tym znacznik Ekocuda Beauty Awards 2022 lub Pakiet 

Promocji wykorzystywana jest w sposób niezgody z jej przeznaczeniem, celem 
Konkursu lub niniejszym Regulaminem, służy do oznaczania lub promowania innych 

produktów lub Produktów o zmienionej charakterystyce lub składzie w stosunku do 

Produktu nominowanego i nagrodzonego lub jest używany w sposób sprzeczny z 
celami i zasadami marki Ekocuda, godzi w dobre imię lub markę Ekocuda lub w inny 

sposób pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia 
społecznego lub lojalności i uczciwości biznesowej; 

c) używany do oznaczenia Nagrodzonego Produktu znacznik Ekocuda Beauty Awards 

2022, jest niezgody pod względem proporcji, kolorów lub innych cech z przekazanym 
przez Organizatora wzorem znacznika lub jest używany w sposób niegodny lub  

godzący w dobre imię marki Ekocuda, jak również, gdy nanoszony znacznik jest złej 
jakości, 

d) w stosunku do nominowanego lub Nagrodzonego Produktu zachodzą przesłanki 
upoważniające Organizatora do niedopuszczenia Produktu do Konkursu stosownie do 

§ 4 ust. 4 Regulaminu. 
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§ 11 

Prawo własności intelektualnej 
 

1. Wszelkie materiały i informacje o charakterze reklamowym, promocyjnym, 

marketingowym i inne przekazywane Organizatorowi przez Zgłaszającego lub Uczestnika 
Konkursu nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw 

chronionych ustawą prawo własności przemysłowej.  
2. Zgłaszający dokonując Zgłoszenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w 

ramach akcji promocyjnej, znaku towarowego (logotypu), nazwy i innych oznaczeń 

dotyczących Zgłaszającego i jego Produktów. Dotyczy to w szczególności ich 
wykorzystania w ramach akcji promocyjnej na takich polach eksploatacji, jak ich 

wyświetlanie, odtwarzanie, odczytywanie w dowolnej konfiguracji, tak aby nieograniczona 
liczba odbiorców miała do nich dostęp z dowolnego miejsca i za pośrednictwem dowolnego 

medium i urządzenia, na Stronie Organizatora lub Stronie Konkursu, w jego mediach 

społecznościowych w tym  facebooku, Instagramie, linkedin oraz innych mediach, w tym 
internetowych, drukowanych, audiowizualnych, radio, telewizji, etc. To samo tyczy się 

Uczestnika Konkursu. 
3. Dokonanie Zgłoszenia oznacza, iż Zgłaszający i Uczestnik Konkursu, któremu przysługują 

autorskie prawa majątkowe do znaków towarowych lub innych elementów chronionych 

prawem autorskim, udzielił zgody na używanie nazwy jego firmy, znaków towarowych 
(logotypu) lub innych elementów chronionych prawem autorskim przez Organizatora dla 

celów związanych z realizacją Konkursu, w tym w zakresie prezentacji Zgłaszającego i 
Uczestnika Konkursu, jak też opisu Produktów. Dotyczy to, w szczególności prawa 

Organizatora przekazania informacji dla mediów, zamieszczenia takich oznaczeń w 

środkach komunikacji elektronicznej (np. Strona Organizatora, Strona Konkursu, media 
społecznościowe, w tym facebook, instagram, linkedin) oraz innych materiałach. W 

przypadku, kiedy wskazane powyżej elementy używane są przez Zgłaszającego lub 
Uczestnika Konkursu w ramach licencji, przez Zgłoszenie potwierdzają oni, iż ich używanie 

przez Organizatora mieści się w ramach uprawnień licencyjnych i nie zostaną naruszone 

jakiekolwiek prawa osób trzecich.  
 

§ 12 

Oświadczenia i komunikacja 

 

Kontakt z Organizatorem:  
Zuzanna Mierzejewska: tel. 693 520 281, e-mail: zuzanna.mierzejewska@ekocuda.com,  

Zuzanna Sasin Majewska: tel. 662 423 255, e-mail: zuzanna.sasin@ekocuda.com  
 

§ 13 

Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 
 

1. Organizator szanuje prywatność osób i w szczególności chroni przetwarzane dane osobowe. 
Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania przez Organizatora 

danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu realizacji Konkursu 
oraz spełnienia obowiązków wynikających w przepisów prawa.   

mailto:zuzanna.mierzejewska@ekocuda.com
mailto:zuzanna.sasin@ekocuda.com


 
 

8 
 

2. Organizator w przypadku przekazania mu przez Zgłaszającego lub Uczestnika Konkursu 

Danych Osobowych będzie przetwarzał je zgodnie z prawem, przede wszystkim zgodnie z 
RODO.  

3. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. 
4. Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe bezpośrednio od osób, których dane 

dotyczą np. osoby działające w imieniu Zgłaszającego lub Uczestnika Konkursu w celu 

przeprowadzenia Konkursu. Bezpośrednio mogą przekazać swoje Dane Osobowe (dane 
służbowe) także osoby przewidziane do wzajemnych kontaktów. Dane mogą obejmować: 

imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 
5. Administrator może również pozyskiwać dane innych niż wskazane w ust. 4 osób za 

pośrednictwem Zgłaszającego lub Uczestnika Konkursu. Głównie są to dane osób 

kontaktowych, przewidziane do realizacji czynności związanych z Konkursem. Mają one 
charakter danych służbowych i obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej. 
6. Administrator w przypadku pozyskania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą 

(Osoba Uprawniona), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 12 RODO przekazuje 

następujące informacje:  
1) Cel informacji: zapewnienie Uprawnionym niezbędnych i wyczerpujących informacji 

dotyczących w szczególności celu, podstawy prawnej przetwarzania, zasad komunikacji 
oraz praw 

2) Administrator:  Ekocuda Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-206 Warszawa, 

ul. Niemcewicza 26 lok. 141 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS  938750, REGON: 520697843, NIP: 
7011063338, kapitał zakładowy 20.000,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – 

Zuzannę Mierzejewską, 

3) Dane kontaktowe Administratora: e-mail: zuzanna.mierzejewska@ekocuda.com, tel.: + 
48 693 520 281, forma pisemna:  Zuzanna Mierzejewska, Ekocuda Spółka z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, adres: 02-206 Warszawa, ul. Niemcewicza 26 lok. 141 
4) Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktów gospodarczych, zawieranie i wykonywanie 

umów, w tym dotyczących Konkursu, przyznania Nagród, Targów Kosmetyków 

Naturalnych Ekocuda i promocji; 
5) Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane w oparciu o:  

a) art. 6 ust. 1 lit. a. RODO – w oparciu o uzyskaną zgodę Uprawnionego, jeśli okaże 
się ona konieczna, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w związku z zawarciem umowy i jej wykonaniem, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO  w przypadku marketingu bezpośredniego tj. gdy zachodzi 
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora (np. przesyłanie informacji 
marketingowych) i nie zostaną naruszone interesy i podstawowe prawa osób 

uprawnionych.  

d) art. 9 ust. 2 lit. „i”  art. 6 ust. 1 lit „d” – w związku z ochroną zdrowia 
i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (w szczególności w 

związku z sytuacją jaka wynika ze stanu epidemii, COVID-19. Powyższy cel ma 
zastosowanie, jeśli w oparciu o przepisy bezwzględnie obowiązujące, zaistnieje 

konieczność pozyskiwania stosownych danych i ich przetwarzanie; 
6) Czas przetwarzania Danych: Dane będą przetwarzane: a/ co do zasady - do momentu 

zrealizowania celu w jakim były zbierane, np. wykonanie umowy, b/ przez okres jaki 

wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących; np. przez okres 3 lub 6 lat zgodnie z 

mailto:zuzanna.mierzejewska@ekocuda.com
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przepisami k.c. dotyczącymi okresów przedawnienia, lub 5 lat w przypadku przepisów  

prawa podatkowego. Dane są przetwarzane przez okres wskazany powyżej, następnie są 
usuwane. 

7) Odbiorcy Danych: Dane mogą być udostępnione osobom (też podmiotom 
gospodarczym) świadczącym usługi na rzecz Administratora (ich podwykonawcom), np. 

w związku z wykonywaniem usług księgowych, doradztwa prawnego, agencjom 

marketingowym. Administrator będzie posiadać odpowiednie porozumienie z takimi 
osobami, zgodnymi z wymogami RODO. O ile nie będzie to udostępnieniem, dane będą 

przekazywane w oparciu o umowę powierzenia danych do przetwarzania. Podmiot 
pozyskujący dane będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy. Dane mogą być 

ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia 

takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z 
przepisami obowiązującego prawa  

8) Przysługujące prawa: Uprawniony udostępniając Dane ma następujące prawa: 
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15,  

b) prawo do sprostowania danych – art. 16,  

c) prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” - art. 17,  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18,  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu 
bezpośredniego - art. 21,   

f) prawo do przenoszenia danych – art. 20,   

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 77, tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

h) kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

UWAGA: udostępniający ma prawo do wycofania zgody w sposób według własnego 
wyboru, w sposób, który nie będzie dla niego uciążliwy i co będzie dla niego równie 

łatwe jak i wyrażenia zgody. Niezależnie od uprawnień jakie przysługują w oparciu o 
RODO Uprawniony może wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji handlowych 

(marketingowych) drogą elektroniczną (art. 4 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 10 ustawy z 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wycofać zgodę, zgłaszać 
sprzeciw lub realizować inne wskazane powyżej prawa można poprzez przesłanie 

swojego żądania na adres poczty elektronicznej Administratora: 
zuzanna.meierzejewska@ekocuda.com, Ekocuda Sp. z o.o. 02-306 Warszawa, ul. 

Niemcewicza 26 lok. 141 

9) Charakter podania danych: Podanie ww. danych osobowych przez Uprawnionego w 
związku z Konkursem Ekocuda Beauty Awards 2022, Nagrodami, Targami Ekocuda jest 

dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie odbioru i realizacji Nagród. 
7. Administrator w przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 12 RODO przekazuje osobom 

uprawnionym (Uprawniony), których poniższe informacje.  
1) W przypadku pozyskania za pośrednictwem Zgłaszającego lub Uczestnika Konkursu 

danych osobowych innych osób, Organizator upoważnia i zobowiązuje odpowiednio 
Zgłaszającego lub Uczestnika Konkursu do przekazania tym osobom poniższej 

informacji (art. 14 ust. 1 i 2 RODO). 
2) Zgłaszający lub Uczestnik Konkursu w przypadku zbierania danych bezpośrednio od 

osób, których dane dotyczą i przekazania ich Organizatorowi, może poinformować te 

mailto:zuzanna.meierzejewska@ekocuda.com


 
 

10 
 

osoby, o odbiorcach ich danych (w tym o Organizatorze) lub o kategoriach odbiorców, 

jeżeli istnieją  (art. 13 ust. 1 lit e) RODO). 
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane zostały przekazane 

przez Zgłaszającego lub Uczestnika Konkursu jako osoby przewidziane do kontaktu z 
Organizatorem oraz w związku z realizacją obowiązków określonych w Regulaminie, które 

wynikają z przepisów prawa, w tym sanitarnych dotyczących COVID-19. Organizator 

Konkursu Ekocuda Beauty Awards 2022” szanuje prywatność osób i w szczególności 
chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie zasad 

przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są 
przetwarzane w celu realizacji umów oraz spełnienia obowiązków wynikających w 

przepisów prawa.  Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 
„RODO”), informujemy, że: 

1) Administrator:  Ekocuda Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-206 

Warszawa, ul. Niemcewicza 26 lok. 141 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS  938750, REGON: 
520697843, NIP: 7011063338, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, reprezentowaną przez 

Prezesa Zarządu – Zuzannę Mierzejewską, 

2) Dane kontaktowe Administratora: e-mail: zuzanna.mierzejewska@ekocuda.com, tel.: 
+ 48 693 520 281, forma pisemna:  Zuzanna Mierzejewska, Ekocuda Spółka z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, adres: 02-206 Warszawa, ul. Niemcewicza 26 lok. 141 
3) Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku 

z realizacją Konkursu 

4) Administrator może pozyskiwać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: a imię i 
nazwisko, b/dane kontaktowe, email, telefon, c/o ile będzie to wynikać z przepisów 

bezwzględnie obowiązujących dane dotyczące stanu zdrowia: temperatura, brak 
objawów chorobowych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO, której stroną 
jest osoba, która pozyskała Pani/Pana dane,  

b) Jaki wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz celów 

społecznych, w szczególności, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania szerzenia 

się pandemii Covid-19 w związku z realizacja Umowy, gdy zachodzi niezbędność 
przetwarzania w w/w celu a nie zostaną naruszone interesy i podstawowe prawa osób 

uprawnionych.  
c) związanym z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób 

zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit. „i”  art. 6 ust. 1 lit „d”, w szczególności w związku z 

sytuacją jaka wynika ze stanu epidemii, COVID-19.. Powyższy cel ma 
zastosowanie, jeśli w oparciu o przepisy bezwzględnie obowiązujące , zaistnieje 

konieczność pozyskiwania stosownych danych i ich przetwarzanie.  
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) Organizator,  w takim przypadku dane Pani/Pana są przekazywane i przetwarzane z 
uwagi na wykonywanie umów zawartych z Organizatorem przez osobę, która 

pozyskała Pani/Pana dane, w szczególności dla celów kontaktowych.  
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b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (służby sanitarne, 

jednostki wykonujące zadania publiczne związane z ochroną zdrowia, np. GIS). 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, w szczególności dla celów dowodowych, w związku z 

wykonaniem Umowy, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach kodeksu 
cywilnego dotyczący okresów przedawnienia roszczeń, albo, o ile będzie to miało 

zastosowania, przez okres jaki wynika z przepisów sanitarnych związanych ze stanem 
epidemii COVID-19 (ustalanie i weryfikacja źródeł zakażeń),  

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; 
c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO; 

d) prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO; 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania przez 
Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

§ 14 
Siła wyższa 

 
1. Organizator nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu i przeprowadzenia Konkursu, jeśli 

spowodowane jest to zaistnieniem siły wyższej.   
2. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia (łącznie):  

a) o charakterze zewnętrznym, mające źródło poza przedsiębiorstwem Organizatora, na 
które nie będzie miał wpływu,  

b) o małym stopniu prawdopodobieństwa zaistnienia takiego zdarzenia w dacie 

ogłoszenia Konkursu, 
c) niemożliwe będzie zapobieżenie sile wyższej, jak też skutkom siły wyższej przez 

Organizatora, bez narażenia jej na istotne straty. 
3. W szczególności siłę wyższą stanowią: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru, skutki 

wynikające z nadzwyczajnego działania sił przyrody, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i 

inne klęski żywiołowe, zagrożenie lub stan epidemii, działanie władz państwowych, 
administracyjnych, samorządowych lub innych wprowadzające ograniczenia, 

uniemożliwiające wykonanie obowiązków (lub istotnej części) przez Organizatora 
zgodnie z treścią Regulaminu lub wymagające w celu wykonania jego obowiązków lub jej 

istotnej części poniesienia przez Organizatora dodatkowych istotnych kosztów 

nieprzewidzianych w momencie ogłoszenia Konkursu, przerwy lub zmiany w dostawach 
i zmiany w cenach energii, surowców, produktów, mediów, zasobów ludzkich lub innych 

wywołanych zagrożeniem lub stanem epidemii a także konfliktem lub napięciem 
zbrojnym występującym w Polsce lub poza jej granicami, w szczególności konfliktem w 

relacjach Ukraina-Rosja, a także inflacja uniemożliwiające wykonanie obowiązków (lub 
ich istotnej części) przez Organizatora zgodnie z treścią Regulaminu lub wymagające w 

celu przeprowadzenia Konkursu lub jego istotnej części, poniesienia przez Organizatora 

dodatkowych istotnych kosztów nieprzewidzianych w momencie ogłoszenia Konkursu 
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brak, niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy energii lub jakichkolwiek innych 

mediów. 
4. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej 

na Stronie Konkursu.  
5. Jeżeli Organizator nie będzie mógł wykonywać swoich zobowiązań w terminach 

wynikających z Regulaminu ze względu na działanie siły wyższej, zobowiązania te 

zostaną zawieszone na czas trwania okoliczności (jej skutków) siły wyższej.  
6. Jeżeli wskutek siły wyższej Konkurs nie będzie mógł się odbyć w terminach zgodnych z 

Harmonogramem Konkursu, Organizator będzie uprawniony do przeprowadzenia 
Konkursu w innym ustalonym przez siebie terminie. Uczestnikowi Konkursu nie 

przysługuje z tego tytułu prawo do wycofania się z Konkursu w jakimkolwiek trybie, ani 

prawo rezygnacji z udziału w Konkursie, ani też nie służą żadne roszczenia w stosunku do 
Organizatora, w szczególności o zwrot całości lub części Opłaty lub roszczenia 

odszkodowawcze. Zmiana terminów Harmonogramu Konkursu zostaną podane do 
wiadomości na Stronie Konkursu. 

  

§ 11 

Postanowienia Końcowe 

 
1. Dokonując Zgłoszenia Zgłaszający oraz Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 

otrzymywanie informacji marketingowych (informacji handlowych) za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, (art. 10 w zw. z art. 4 ustawy z 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) na swój adres poczty elektronicznej 

oraz numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu. Zgłaszający oraz Uczestnik Konkursu ma 
prawo w każdym momencie do wycofania wyrażonej zgody np. złożenia oświadczenia o 

treści ”Niniejszym cofam zgodę na przesyłanie mi informacji 

marketingowych/handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wycofanie 
zgody powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

zuzanna.mierzejewska@ekocuda.com. W przypadku wycofania zgody Organizator 
niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na obowiązywanie i wykonywanie umowy.  

2. Wszelkie spory wynikające z Konkursu lub z nim związane rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Organizator poda do wiadomości Zgłaszających 
i Uczestników Konkursu ogłaszając je na Stronie Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z 

dniem ich ogłoszenia na Stronie Konkursu.  

4. Każda i jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora wobec Zgłaszających lub 
Uczestników Konkursu z wszystkich tytułów włączając w to odpowiedzialność 

kontraktową, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub deliktową i 
naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących ograniczona jest do kwoty najwyższej 

odpowiadającej wysokości Opłaty uiszczonej przez Zgłaszającego lub Uczestnika 

Konkursu na rzecz Organizatora. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora za 
utracone korzyści. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną 

wskutek winy umyślnej Organizatora. 
 

 
 

Dnia 10 października 2022 roku  

Organizator                                                                                   

mailto:zuzanna.mierzejewska@ekocuda.com

