
REGULAMIN AKCJI  

SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BABYLISS 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1) „Organizator” - 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, 

2) "Fundator" - BaByliss Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405, kod pocztowy: 02-

801, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296920, NIP: 

108-00-03-862, 

3) „Akcja” - akcja sprzedaży premiowej objęta niniejszym regulaminem, 

4) „Okres trwania akcji” - okres od dnia 1 kwietnia  2017 r.  do dnia 22 kwietnia 2017 r. lub do wyczerpania 

puli środków pieniężnych, o których mowa w § 2 ust. 6 - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 

wcześniej. 

 

§ 2. 

Wymagania 

 

1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski; 

4) w okresie trwania akcji dokona zakupu trymera SH500E lub trymera SH510E (dalej: Produkt) w 

stacjonarnym lub internetowym sklepie prowadzonym przez jednego z partnerów Organizatora, tj: 

Media Markt, Saturn, Media Expert (TERG), RTV EURO AGD (www.euro.com.pl) lub NEONET;  

5) w okresie trwania Akcji wypełni formularz umieszczony na stronie http://babyliss-

totallook.pl/promocje, podając wszystkie żądane w nim dane oraz dołączając czytelny skan 

dowodu zakupu (paragonu) i złoży go elektronicznie za pośrednictwem w/w strony;  

6) prześle wydrukowany formularz, wraz z kopią dowodu zakupu oraz wyciętym kodem kreskowym 

EAN z opakowania zakupionego Produktu w terminie 10 dni od daty wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego (decyduje data doręczenia) listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: 

Buzz Media  

ul. Bukowińska 22/12b 

02-703 Warszawa. 



z dopiskiem „Zwrot pieniędzy od BaByliss For Men” 

2. Uczestnikiem Akcji jest osoba, która spełni wymagania stawiane ust. 1, z zastrzeżeniem ustępów 

poniższych. 

3. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art.22[1] kodeksu cywilnego. W Akcji 

nie mogą brać udziału osoby, które nabywają Produkty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy 

dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Akcją. 

4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie najbliższej 

rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz, co oznacza, że każdej osobie uprawnienie do 

otrzymania nagrody przysługuje jednokrotnie, bez względu na ilość zakupionych Produktów. 

6. Organizator oświadcza, że Fundator przeznaczył na Nagrody pulę pieniężną w wysokości 20 000 PLN. 

Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli pieniężnej za pośrednictwem strony www: http://babyliss-

totallook.pl. Z chwilą ogłoszenia tej informacji zakończeniu ulega okres trwania akcji, co oznacza, że 

zgłoszenia złożone po tym zdarzeniu nie uprawniają do Nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 3.  

Nagrody 

 

1. Pod warunkiem właściwej realizacji wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 i braku przeszkód, o których 

mowa w § 2 ust. 3-6, Uczestnik nabywa uprawnienie do Nagrody - rabatu następczego w wysokości 200 

PLN.  

2. Nagroda płatna jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w ciągu 60 dni od 

momentu odebrania przez Organizatora przesłanego formularza wraz z kopią dowodu oraz wyciętym 

kodem kreskowym EAN z opakowania zakupionego Produktu, po dokonaniu przez Organizatora 

weryfikacji spełnienia wymagań, o których mowa  w § 2 ust. 1 i stwierdzeniu  braku przeszkód, o których 

mowa w § 2 ust. 3-5. 

3. Wartość otrzymanej Nagrody jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.). 

4. W przypadku późniejszego stwierdzenia uchybienia wymaganiom, o których mowa  w § 2 ust. 1 lub 

istnienia przeszkód, o których mowa w § 2 ust. 3-5, Uczestnik zobowiązuje się zwrócić na rzecz 

Organizatora kwotę równą wartości otrzymanej Nagrody. 

 

§ 4 

Postanowienia szczególne 

 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie - przez Organizatora (administrator danych) – jego danych 

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Akcji. Uczestnik potwierdza także, że dane te podaje 

dobrowolnie oraz że został poinformowany o nazwie i adresie siedziby administratora danych, celu ich 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqztimi


zbierania, a także o prawie dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi otrzymanie nagród. 

2. Osoby, które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Akcji w sposób niezgody z postanowieniami 

Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Akcji, nie zostaną dopuszczone do 

udziału w Akcji.  

3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami organizowanymi przez Organizatora lub 

Fundatora, co w szczególności oznacza, że Uczestnik traci uprawnienie do programów lojalnościowych, 

promocji gwarantujących zwrot ceny w razie braku satysfakcji, prawa do zwrotu, itp. - odnośnie Produktu. 

 

§ 5 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego przez Organizatora świadczeń 

określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: babyliss@buzzmedia.pl. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne. 

 

§ 6.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Aktualny Regulamin Akcji dostępny będzie na stronie: www.babyliss-totallook.pl 

2. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego  

Regulaminu i jego akceptacją. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

polskiego prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu akcji „Sprzedaż premiowana BaByliss” 
 
 

         Formularz Uczestnictwa w akcji "Zwrot pieniędzy od BaByliss For 
Men" 

 
Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe i niezbędne do udziału w Promocji. Pozostałe dane osobowe są dobrowolne. Prosimy o czytelne 

wypełnianie DRUKOWANYMI literami. Zgłoszenia niepełne lub wypełnione w sposób nieczytelny nie wezmą udziału w Promocji. 

 

Data zakupu* (zgodnie z dowodem zakupu): __________ 
 

Symbol zakupionego produktu: SH500E
SH510E 

 

 

 
 

Imię i nazwisko (właściciel rach. bankowego): * _____________________________________________________ 
 

Ulica, numer budynku i mieszkania: * _____________________________________________________________ 
 

Kod pocztowy: * __________ Miejscowość: * _______________________________________________________ 
 

E-mail: ______________________________________________________ Telefon: ________________________ 
 

Dane zalecane - możliwość powiadomienia o ew. brakach w zgłoszeniu 
 

Numer rachunku bankowego*: 
 
 

 

Oświadczenia Uczestnika Promocji* 
 

Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać 
się we wskazanym poniżej miejscu. Brak oznaczenia przynajmniej pierwszej kratki lub brak podpisu skutkować będzie 
odrzuceniem zgłoszenia. 

 1. Zgłaszam swój udział w akcji „"Zwrot pieniędzy od BaByliss For Men"" (Sprzedaż premiowana)*


Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do 
formularza dołączam wymagane Regulaminem: kod EAN oraz oryginalny dowód zakupu produktu. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez BaByliss Polska Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w celu niezbędnym do 
przeprowadzenia Promocji i mojego w niej udziału, zgodnie z jej Regulaminem.





 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu dla celów marketingowych 
przez BaByliss Polska Sp. z o.o. dla celów marketingowych i archiwalnych.





 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959 z późn. zm.), o produktach i usługach marki BaByliss kierowanej do mnie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany przeze mnie powyżej adres e-mail, przez spółkę 
BaByliss Polska Sp. z o.o.

 
 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 
1182). Administratorem danych osobowych jest BaByliss Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod 02-801, 
ul. Puławska 405. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

do ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wypełniony formularz wraz z wyciętym kodem EAN 
 należy wysłać na adres: 

 Buzz Media - Zwrot pieniędzy od BaByliss For Men 

 ul. Bukowińska 22/12b 

Data* ________ Podpis* ___________________ 02-703 Warszawa 



 

Lista Autoryzowanych Partnerów 
 
 

1. Media Markt 

2. Saturn 

3. Media Expert (Terg) 

4. RTV EURO AGD 

5. Neonet  


