
Regulamin promocji  
dla nabywców lokówek Curl Secret C1300E, C1201E, C1201E z lusterkiem, C900E  

 marki BaByliss Paris  
 

§ 1 Definicje 
 

1. Promocja – promocja dla konsumentów dokonujących zakupu Produktu.  

2. Koordynator – Paweł Suchocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Paweł 

Suchocki I. Buzz Media II. Projekt Ambient”, przy al. Wilanowskiej 81 lok. 24, 02-765 Warszawa, 

NIP 586-21-35-290, REGON: 220654731. Koordynator działa na zlecenie i rzecz Organizatora. 

3. Organizator - BaByliss Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą  

przy ul. Puławskiej 405, 02-801 Warszawa, NIP: 108-00-03-862, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XIII Wydział Gosp. pod nr KRS: 0000296920, REGON: 141236199. Organizator jest 

fundatorem nagród oraz odpowiada za ich wydanie.  

4. Produkt – lokówka automatyczna do włosów BaByliss, modele: Curl Secret C1300E, C1201E, 

C1201E, C900E, oznaczone znakiem towarowym BaByliss wprowadzane do obrotu przez 

Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Punktach handlowych.  

5. Uczestnik – wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupu w charakterze 

konsumenta (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) Produktu w Punkcie 

handlowym, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego 

postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  

6. Punkt handlowy – sklep działający pod firmą Media Markt i Saturn na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej prowadzące sprzedaż detaliczną Produktów oraz sklepy internetowe 

funkcjonujące pod adresami: https://mediamarkt.pl/ i http://www.saturn.pl/ . 

7. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.babyliss-totallook.pl  

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa cele Promocji, warunki uczestnictwa w 

Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji oraz jej warunkach, a także 

sposób składania skarg i wniosków związanych z Promocją. 

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Punktach handlowych w 

okresie od dnia 5 lutego 2018 r. do dnia 18 lutego 2018 r. („okres trwania  Promocji”) i ma na 

celu zwiększenie sprzedaży Produktów Organizatora.  

3. W przypadku sklepów internetowych funkcjonujących pod adresami: https://mediamarkt.pl/  i 

http://www.saturn.pl/ (,,Sklep internetowy”) Promocja obowiązuje od dnia 5 lutego 2018 r. 

godz. 00:01 do dnia 18 lutego 2018 r. godz. 23:59 – decyduje data i godzina wysłania 

Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego.  

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora i Koordynatora.  

W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, a także 

członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, 

rodzeństwo), którzy nabyli produkty w sprzedaży wewnętrznej. 

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
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6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz, wypełniając Formularz zgłoszeniowy i 

dołączając do zgłoszenia jeden zeskanowany dowód zakupu na stronie  

www.babyliss-totallook.pl  w zakładce PROMOCJE.  

 

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Promocji 

 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien:  

1. dokonać zakupu Produktu w Punkcie handlowym w okresie trwania Promocji; 

2. przesłać za pośrednictwem Strony internetowej, najpóźniej do 4 marca 2018 r. (o 

zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch 

zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony internetowej),  prawidłowo wypełniony 

formularz zgłoszenia udziału w Promocji wraz z dołączonym skanem dowodu zakupu 

dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie handlowym. Dowód zakupu powinien 

zawierać pełną nazwę Produktu (numer modelu), pod rygorem nieważności zgłoszenia. 

Zgłoszenie z dowodem zakupu, który nie zawiera pełnej nazwy Produktu, zostanie 

odrzucone, jeśli Uczestnik nie potwierdzi Koordynatorowi właściwego numeru modelu.  

2. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia należy rozumieć w szczególności formularz 

wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Są to: - 

imię Uczestnika; - nazwisko Uczestnika; - ulica (adres zamieszkania Uczestnika); - nr 

domu/mieszkania (adres zamieszkania Uczestnika); - kod pocztowy (adres zamieszkania 

Uczestnika); - miasto (adres zamieszkania Uczestnika); - numer telefonu Uczestnika; - adres e-

mail Uczestnika; - model Produktu - numer seryjny urządzenia; - data zakupu; - pełny adres 

sklepu, w którym dokonano zakupu.  

3. Data i godzina zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu 

nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem 

Strony internetowej.  

4. Za zakup Produktu w okresie trwania Promocji Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda 

(„Produkt Gratis”):  

- za zakup modelu C1300E lub C1201E jedna karta podarunkowa do perfumerii Douglas o 

wartości 100 zł; 

- za zakup modelu C1201E z lusterkiem lub C900E jedna karta podarunkowa do perfumerii 

Douglas o wartości 50 zł. 

Nagroda wydawana jest przez podmiot zewnętrzny, zasady korzystania z nagrody stanowią 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

5. Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów, ich ilość jest ograniczona – karty o wartości 

100zł do 100 sztuk, karty o wartości 50zł do 250 sztuk. O otrzymaniu nagrody decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

6. O wyczerpaniu puli nagród poinformuje koordynator na stronie www.babyliss-totallook.pl, w 

zakładce PROMOCJE. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób 

fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).  

7. Koordynator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 30 dni 

roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych 

za pośrednictwem Strony internetowej. Koordynatorowi przysługuje w szczególności prawo 

zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup Produktu lub 
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dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie handlowym m.in. w 

sytuacji, gdy na załączonej kserokopii dowodu zakupu widnieje niepełny model Produktu lub 

przedstawiony numer seryjny jest nieprawidłowy.  

8. Wydanie nagrody nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni  po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia,  

za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Uczestnika, wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym do Promocji.  

9. Koordynator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Promocji na ich ekwiwalent 

pieniężny lub na inne nagrody.  

10. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu 

danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych.  

11. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji nie więcej niż jedną nagrodę za zakup 

odpowiedniego modelu Produktu.  

12. W przypadku dokonania zwrotu zakupionego Produktu Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli 

zaś nagrodę już otrzymał, zobowiązany jest do jej zwrotu.  

 

 

 

§ 4 Reklamacje 

 

1. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Koordynatora: BUZZ MEDIA lub pocztą 

elektroniczną na adres: babyliss@buzzmedia.pl Reklamacja złożona w powyższych formach 

powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres 

korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.  

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 

odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.  

 

§ 5 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Paweł Suchocki, prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą „Paweł Suchocki I. Buzz Media II. Projekt Ambient”, przy al. Wilanowska 

81 lok.24, 02-765 Warszawa, NIP 586-21-35-290, REGON 220654731, dalej zwany 

„Administratorem”. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora 

danych osobowych oraz Koordynatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia osób nagrodzonych i wydania 

Nagród w Promocji.  

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu  

zgłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak Uczestnik podpisując 

zgłoszenie, powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie 

wskazanym powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. 

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji skutkuje 

wyłączeniem zgłoszenia z Promocji.  



3. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Koordynatorowi przysługiwać będzie 

prawo przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej drogą elektroniczną.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia  

w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich 

poprawiania a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje automatycznym wyłączeniem Uczestnika z 

niniejszej Promocji.  

5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Koordynatora na piśmie o każdej zmianie w 

zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, w 

przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika Koordynator nie 

ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej 

aktualizacji, a w szczególności za niemożność wydania nagrody. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Koordynatora oraz na Stronie 

internetowej www.babyliss-totallook.pl. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach 

zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Koordynatora w związku 

z Promocją. 

2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej 

zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania 

Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji. 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Regulamin karty podarunkowej Douglas 

 

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ DOUGLAS – OBOWIĄZUJE OD 

22.12.2016 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Upominkowej DOUGLAS. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

a) Regulamin niniejszy regulamin Karty Upominkowej DOUGLAS; 

b) Wydawca spółka 

DOUGLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72; 01- 042 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000051020, NIP: 8971660890; REGON: 932675216, kapitał zakładowy 28.362.000 zł; 



c) Karta Upominkowa DOUGLAS lub Karta bon towarowy na okaziciela, wydany w formie 

elektronicznej, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Perfumeriach DOUGLAS oraz w 

Sklepach internetowych DOUGLAS; szczególną postacią Karty Upominkowej DOUGLAS jest Voucher 

elektroniczny DOUGLAS; 

d) Voucher elektroniczny DOUGLAS lub Voucher elektroniczny – bon towarowy na okaziciela, 

uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Perfumeriach DOUGLAS na terenie Polski oraz w sklepie 

internetowym prowadzonym pod adresem www.douglas.pl, stanowiący szczególną formę Karty 

Upominkowej DOUGLAS, udostępniany nabywcy w formie kodu cyfrowego, na nośnikach danych 

określonych przez Wydawcę, w tym pocztą elektroniczną, SMS, w formie drukowanej; 

e) Nabywca osoba, która w Perfumerii DOUGLAS na terenie Polski dokonuje przekazania środków 

pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej DOUGLAS; w odniesieniu 

do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od 

Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie (SMS, mail itd.), w ramach realizowanych przez siebie 

przedsięwzięć na rzecz Beneficjentów, np. w ramach programów pracowniczych; 

f) Beneficjent – osoba otrzymująca od Nabywcy Voucher elektroniczny zakupiony przez Nabywcę; 

g) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej DOUGLAS (w tym również Vouchera 

elektronicznego); 

h) Perfumerie DOUGLAS – perfumerie DOUGLAS na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii 

i Włoch; 

i) Sklepy Internetowe DOUGLAS sklepy internetowe DOUGLAS prowadzone pod następującymi 

adresami: www.douglas.de, www.douglas.at, www.douglas.pl. 

3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą 

płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych do przekazania 

mu Karty Upominkowej DOUGLAS, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub 

usługi świadczone w Perfumeriach DOUGLAS oraz w Sklepach Internetowych DOUGLAS, przy czym 

zapłata za towar lub usługi przy użyciu Vouchera elektronicznego możliwa będzie jedynie w 

Perfumeriach DOUGLAS na terenie Polski oraz w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem 

www.douglas.pl. 

4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej 

wartości aktywacji Karty Upominkowej DOUGLAS. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią 

przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Perfumeriach DOUGLAS 

oraz Sklepach Internetowych DOUGLAS i (oraz odpowiednio w Perfumeriach DOUGLAS na terenie 

Polski oraz w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.douglas.pl w przypadku 

Vouchera elektronicznego). 

5. Nabywca może wnioskować o wydanie Karty Upominkowej DOUGLAS jedynie w Perfumeriach 

DOUGLAS położonych na terenie Polski i tylko w tych perfumeriach Karta może być wydana. 

Perfumerie DOUGLAS nie prowadzą sprzedaży Voucherów elektronicznych. 

6. W odniesieniu do Vouchera elektronicznego, Nabywca może wnioskować o jego udostępnienie 

przez Wydawcę w formie uzgodnionej z Wydawcą (SMS, mail itd.). Sprzedaż Voucherów 

elektronicznych odbywa się na podstawie odrębnych umów pomiędzy Wydawcą oraz Nabywcą. 

7. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. IV.7 poniżej 

nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa 

DOUGLAS nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona 

Wydawcy. 

8. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej DOUGLAS lub dokonania jej doładowania 



będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Upominkowej DOUGLAS bez względu na fakt, czy wszedł 

on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie. 

9. Zakup Karty Upominkowej DOUGLAS (jej zasilenie) lub jej doładowanie nie podlega żadnym 

upustom ani rabatom. 


