
REGULAMIN AKCJI Totalne odmłodzenie z PRP 

1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Totalne odmłodzenie z PRP” jest Arkana 
Cosmetics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bacciarellego 54, zwana 
dalej także „Arkana”. Akcja promocyjna odbywa się zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (zwany dalej Kosmetyczka) może być każdy 
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Gabinetów 
Kosmetycznych i tym podobnych pracujący na kosmetykach Arkana. Udział w 
Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Okres trwania Akcji promocyjnej od  31.03.2017 do 30.06.2017 roku. 
4. W ramach akcji Kosmetyczka dokonuje zabiegu rewitalizacyjnego skóry twarzy 

pacjenta produktami Arkana oraz utrwalenia procesu w postaci zdjęć stanu przed i po 
zabiegu.  

5. 1. Zdjęcia wraz z krótkim opisem winny zostać przesłane na adres 
mail:marketing@arkana.pl wraz z: 

 Oświadczenie Kosmetyczki o przystąpieniu do akcji Totalne odmłodzenie 
z PRP i akceptacji jej warunków 

 Oświadczenie Pacjenta na którym został wykonany zabieg o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie jego wizerunku dla celów Arkana na wszelkich 
polach eksploatacji 

 Oświadczenie Kosmetyczki o oryginalności oświadczenia pacjenta wraz ze 
stwierdzeniem, iż Kosmetyczka: „przejmuje pełną odpowiedzialność za 
zgodę na wykorzystanie wizerunku Pacjentki i nadesłanego materiału 
zdjęciowego przez Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp.k we Wrocławiu do celów 
reklamowych na wszystkich polach eksploatacji na zasadach uznania 
Arkana. Przenoszę też nieodpłatnie prawa autorskie niemajątkowe do 
zdjęć na Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp.k. we Wrocławiu.” 

 Krótki opis rodzaju zabiegu i wykorzystanych technik oraz produktów 
(może zawierać maksymalnie 500 znaków w tym spacje. Oraz grafikę 
Kosmetyczki max. 600×600px); pełne dane Kosmetyczki jako 
przedsiębiorcy. 

 Dokumenty inny zostać przesłane mailowo oraz w formie oryginałów 
oświadczeń wskazanych w powyższych punktach na adres : 

 Arkana Cosmetics sp. z o.o.  ul. Bacciarellego 54, 51-649 Wrocław; 
 Zdjęcia winny być utrwalone w postaci plików: jpg, png 

2. Przy wykorzystaniu przez Arkana materiału zdjęciowego każdorazowo 
zaznaczone będzie iż dany zabieg wykonany został przez Kosmetyczkę ze 
wskazaniem nazwy lub imienia i nazwiska. 

3. Materiały niewykorzystane będą przechowywane przez Arkana według zasad 
ogólnych dotyczących danych osobowych. 

4. Spośród uczestników – Kosmetyczek zostaną wybrane 3 najlepsze relacje i 
trzy osoby i ich Klientki zostaną nagrodzone zestawami kosmetyków Arkana – 
Dla kosmetyczki (Serum PRP, Krem PRP 150 ml, stempel 1,5 mm , maska 
PRP), dla klienta kosmetyczki (duet Krem PRP + Elixir PRP); 



5. rozstrzygnięcie jak w pkt 4 nastąpi w dniu 07.07.2017 Przez Komisję 
konkursu: Anna Marcjasz, Małgorzata Pindur, Justyna Masternak, a jego wyniki 
zostaną ogłoszone na stronie: www.arkana.pl w dniu 8.07.2017 

6. rozstrzygnięcie o którym mowa w pkt. 4 jest uznaniowym. 

6. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora zgodnie z 
celem udostępnienia w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji 
promocyjnej i wyłonienia zwycięzców. 

7. Administratorem danych zgromadzonych w z akcją promocyjną jest Organizator. 
8. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na 

warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
9. Przystąpienie do Akcji promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 6 Regulaminu. 
10. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią 

Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. W wypadku przesłania 
Organizatorowi danych osobowych oświadcza na to, iż wyraża na to zgodę oraz na ich 
przetwarzanie wyłącznie do celów niniejszej akcji. 

11. W sytuacjach wymagających wykładni regulaminu w pierwszej kolejności Interpretacja 
należy do Organizatora.1 

12. .Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Akcji 
promocyjnej w trakcie jej trwania w wypadkach dopuszczalnych w rozumieniu innych 
przepisów ogólnie obowiązujących bez podania przyczyn. Każda zmiana Regulaminu 
lubo odwołanie akcji podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez Opiekuna 
Klienta firmy Arkana. 

13. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać 
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem 
niniejszej Akcji promocyjnej, będą w pierwszej kolejności Rozstrzygane polubownie i 
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności 
Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do 
podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu 
pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. 

14. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być składane przez Uczestników w 
formie email na adres: marketing@arkana.pl lub w formie pisemnej listem poleconym 
pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Akcji promocyjnej oraz w 
terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej. 


