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1. DEFINICJE
Definicje użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1. Konkurs – Konkurs „#summerwithprouve”;
1.2. Komisja – powołana przez Organizatora komisja, w skład której 

wchodzi 3 pracowników Prouvé, której zadaniem jest czuwanie 
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłanianie Zwy-
cięzców Konkursu i Osób wyróżnionych, jak również rozpatrywa-
nie reklamacji;

1.3. Nagroda – nagroda przyznawana w drodze wyboru przez Komisję 
na zasadach określonych w Regulaminie, w tym:

1.3.1. Nagroda główna – zestaw produktów (perfumy damskie, perfumy 
męskie, Szampon do włosów Odbudowa&Ochrona, Odżywka do 
włosów Odbudowa&Ochrona, szklana butelka na napoje, zestaw 
naklejek Prouvé);

1.3.2. Wyróżnienie – zestaw produktów (szklana butelka na napoje, zestaw 
naklejek Prouvé);

1.4. Nagroda specjalna – aparat Fujifilm Instax Mini 9, przyznawana lau-
reatowi wybranemu w drodze głosowania na zasadach określonych 
w Regulaminie;

1.5. Prouvé (Organizator) – Prouvé spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Wyścigowa 56H, 
53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707;

1.6. Regulamin – Regulamin Konkursu „#summerwithprouve”, dostęp-
ny na profilu „Prouvé Official” oraz „Prouvé Global” na portalu spo-
łecznościowym Facebook, na stronie konkursowej (www.summer.
prouve.com) oraz w siedzibie Organizatora;

1.7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, 
posiadająca konto osobowe na portalu społecznościowym Facebo-
ok lub Instagram;

1.8. Uczestnik Głosujący - osoba fizyczna biorąca udział w głosowaniu 
na laureata Nagrody specjalnej, posiadająca konto osobowe na por-
talu społecznościowym Facebook;

1.9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.10. Osoba Wyróżniona – Uczestnik, który otrzymał Wyróżnienie na za-
sadach określonych w Regulaminie;

1.11. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który został laureatem Nagrody 
głównej na zasadach określonych w Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Konkurs organizowany jest przez Prouvé, użytkownika kon-

ta „Prouvé Official” na portalu społecznościowym Facebo-
ok (www.facebook.com/prouveofficial), „Prouvé Global” 
(www.facebook.com/ProuveGlobal/) na portalu społecznościowym 
Facebook oraz użytkownika konta „prouve_official” na Instagramie 
(https://www.instagram.com/prouve_official/).

2.2. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych wakacyj-
nych zdjęć lub filmików z dowolnym produktem Prouvé.

2.3. Konkurs w celu wyłonienia laureatów Nagrody głównej oraz Osób 
Wyróżnionych rozpoczyna się dnia 22.07.2020 r. o godzinie 10:00 

i trwać będzie do dnia 01.09.2020 r. do godziny 24:00. Głosowa-
nie na laureata Nagrody specjalnej potrwa od dnia 02.09.2020 r., 
godz. 15:00 do dnia 07.09.2020 r. do godziny 09:00;

2.4. Konkurs ma charakter komercyjny.
2.5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, organizowany i po-

pierany przez portal społecznościowy Facebook. Organizator w peł-
ni zwalnia serwis internetowy Facebook z jakiejkolwiek odpowie-
dzialności względem Uczestników wynikającej z organizowanego 
przez Prouvé Konkursu. Serwis Facebook nie pomaga w przepro-
wadzaniu Konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Face-
book do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

2.6. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie oraz wzięcie przez 
Uczestnika Głosującego udziału w głosowaniu, o którym mowa 
w pkt. 5 Regulaminu oznacza akceptację warunków wyrażonych 
w Regulaminie.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy wykonają zadanie kon-

kursowe, tj. opublikują zdjęcie lub filmik z dowolnym produktem mar-
ki Prouvé, którego używają podczas wakacji w komentarzu pod po-
stem „[KONKURS] #summerwithprouve” na profilu „Prouvé Official” 
lub „Prouvé Global” na portalu społecznościowym Facebook lub na 
portalu społecznościowym Instagram (oznaczone @prouve_official 
oraz hashtagami #summerwithprouve i #prouveofficial).

3.2. Zadanie konkursowe należy wykonać w czasie trwania Konkursu.
3.3. Zgłoszenia przesyłane w wiadomości prywatnej na Facebooku lub 

Instagramie, drogą mailową albo telefoniczną nie będą brane pod 
uwagę.

3.4. Wykonanie zadania konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją 
postanowień Regulaminu.

3.5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza zarazem, że przysłu-
gują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zamieszczo-
nej przez niego pracy konkursowej stworzonej w wykonaniu zadania 
konkursowego. Tym samym Uczestnik ponosi pełną odpowiedzial-
ność wobec wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie w związ-
ku z nadesłaną przez niego pracą konkursową.

3.6. Nagrodzone prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na profilu 
„Prouvé Official” oraz „Prouvé Global” na portalu społecznościowym 
Facebook, na profilu „prouve_official” na Instagramie oraz na stro-
nie konkursowej (www.summer.prouve.com) wraz ze wskazaniem 
ich autorów.

3.7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, z zastrze-
żeniem pkt. 5 Regulaminu.

4. KRYTERIA OCENY I ZASADY PRZYZNAWANIA 
NAGRODY

4.1. Komisja wyłoni laureatów Nagrody spośród Uczestników, których 
prace uzna za najbardziej kreatywne, ciekawe, oddające zadanie 
konkursowe.

4.2. Nagrodzonych Nagrodą główną zostanie 6 Uczestników, zaś Wy-
różnieniami 18 Uczestników.

4.3. Ogłoszenie wyników Konkursu i laureatów Nagrody lub Osób Wy-
różnionych w danym tygodniu konkursowym nastąpi w dniach: 
29.07.2020 r., 5.08.2020 r., 12.08.2020 r., 19.08.2020 r., 
26.08.2020 r., 02.09.2020 do godz. 15:00 na profilu „Prouvé Official” 
oraz „Prouvé Global” na portalu społecznościowym Facebook oraz 
na stronie konkursowej (www.summer.prouve.com).
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4.4. Cotygodniowy Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę główną, zaś 
trzy Osoby Wyróżnione w danym tygodniu otrzymają Wyróżnienia.

4.5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę bądź ekwiwalent 
pieniężny.

4.6. Osobą uprawnioną do odbioru Nagrody jest Uczestnik, któremu zo-
stała ona przyznana.

4.7. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu i Osobom Wyróż-
nionym zgodnie z danymi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) 
wskazanymi w wiadomości prywatnej, wysłanej przez Uczestnika 
z konta osobowego na profilu społecznościowym Facebook lub In-
stagram do Organizatora Konkursu, po ogłoszeniu wyników, pod 
warunkiem podania prawidłowych danych do wysyłki.

4.8. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego 
dane okażą się błędne lub nieprawdziwe bądź w inny sposób unie-
możliwiają dostarczenie Nagrody.

5. NAGRODA SPECJALNA I GŁOSOWANIE
5.1. W rywalizacji o Nagrodę specjalną biorą udział wyłącznie Zwycięz-

cy Konkursu z poszczególnych tygodni konkursowych.
5.2. Wyłonienie laureata Nagrody specjalnej nastąpi w drodze głosowa-

nia na profilu „Prouvé Official” na portalu społecznościowym Face-
book, które odbędzie się w terminie wskazanym w pkt. 2.3. zd. 2 
Regulaminu.

5.3. W głosowaniu mogą brać udział Uczestnicy Głosujący będący użyt-
kownikami portalu Facebook, w tym także Uczestnicy Konkursu.

5.4. Oddanie głosu następuje poprzez „polubienie” danego zdjęcia lub 
filmiku (za pomocą opcji: Lubię to!). Pod uwagę będą brane wyłącz-
nie polubienia za pomocą emotikony  („Lubię to!”). Jeden Uczestnik 
Głosujący może oddać wyłącznie jeden głos.

5.5. Nagrodę specjalną otrzyma jeden Zwycięzca Konkursu, który 
zdobędzie największą ilość głosów („polubień”) w okresie od dnia 
02.09.2020 r., godz. 15:00 do dnia 07.09.2020 r. do godziny 09:00.

5.6. Informacja o laureacie Nagrody specjalnej i jego pracy konkursowej 
zostanie ogłoszona w dniu 07.09.2020r. na profilu „Prouvé Official” 
na portalu społecznościowym Facebook.

5.7. W zakresie zasad przyznawania Nagrody specjalnej, punkty 4.5.-
4.8. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6. REKLAMACJE
6.1. Reklamacje można zgłaszać listownie na adres: Prouvé sp. z o.o. sp. 

k., ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław lub mailowo na adres e-ma-
il: info@prouve.com, z dopiskiem „REKLAMACJA – KONKURS”.

6.2. W reklamacji należy podać: (1) imię i nazwisko, (2) adres e-mail, (3) 
opisać przyczynę złożenia reklamacji.

6.3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzy-
mania i powiadamia osobę, która zgłosiła reklamację o sposobie jej 
rozpatrzenia w formie elektronicznej, na wskazany w zgłoszeniu re-
klamacji adres e-mail.

7. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Uczestnika Gło-

sującego przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Pro-
uvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod 
adresem: ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, wpisana do re-
jestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665414, 
NIP: 8992810863, REGON: 366657707.

7.2. Dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 
adres korespondencyjny, adres e-mail, adres profilu na Facebooku, 
numer telefonu, inne dane kontaktowe) będą przetwarzane wyłącz-
nie do celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem, w tym 
ogłoszeniem wyników Konkursu i wydaniem nagród oraz jego udo-
kumentowaniem. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest 
dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

7.3. Dane osobowe Uczestnika Głosującego (imię i nazwisko, adres profi-
lu na Facebooku) będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych 
z prawidłowym przeprowadzeniem głosowania, o którym mowa 
w pkt. 5 Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Uczestni-
ka Głosującego jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia 
udziału w głosowaniu.

7.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika 
i Uczestnika Głosującego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych) albo art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla 
przeprowadzenia Konkursu z udziałem Uczestnika, dla dochodze-
nia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

7.5. Dane osobowe Uczestnika i Uczestnika Głosującego będą prze-
twarzane w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu 
przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia 
roszczeń.

7.6. Dane osobowe Uczestnika i Uczestnika Głosującego mogą być ujaw-
nione osobom upoważnionym przez Organizatora lub podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe w jego imieniu, w tym wykonującym 
na rzecz Organizatora usługi, a także innym osobom, podmiotom 
i organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

7.7. Dane osobowe Uczestnika i Uczestnika Głosującego nie będą prze-
kazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmo-
wania decyzji, w tym do profilowania.

7.8. Uczestnik i Uczestnik Głosujący mają prawo dostępu do swoich da-
nych osobowych oraz żądania od Organizatora ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, ewentualnie prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie stwier-
dzenia, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza 
przepisy prawa.

7.9. Uczestnik i Uczestnik Głosujący mogą skontaktować się z Orga-
nizatorem w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych 
osobowych według następujących danych kontaktowych: e-mail: 
info@prouve.com lub do@prouve.com, tel.: +48 786 222 324, ad-
res korespondencyjny: ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2020 r.
8.2. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału 

w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postano-
wień Regulaminu.

8.3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu za-
stosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
polskiego.


