REGULAMIN PROGRAMU „#WPIĘKNEJSPRAWIE”
(dalej zwany „Regulaminem”)

[Postanowienia ogólne]
§1
1

Organizatorem programu pod nazwą „#WPIĘKNEJSPRAWIE” (dalej zwanego "Programem”) jest Yves Rocher
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 163638, NIP: 113-07-14-684, z kapitałem zakładowym w
wysokości 2.604.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

2

Organizator powierza administrowanie aplikacją na stronie www.wpieknejsprawie.pl (dalej zwaną
„Aplikacją”) 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z
siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8a lok. 5, 00-031 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 403639, NIP: 701-00-79-202 (dalej
zwanej „Administratorem”).

3

Fundacja Yves Rocher FONDATION YVES ROCHER – INSTITUT DE FRANCE, 23 quai de Conti, Paris 75006 –
FRANCE, 01.41.08.53.97 będzie dalej zwana Fundacją Yves Rocher.

4

Program organizowany jest w ramach aktywności marki Yves Rocher dotyczącej społecznej
odpowiedzialności w biznesie (corporate social responsibility) i w celu zachęcenia konsumentów do
wspierania marki Yves Rocher w programie sadzenia drzew na świecie, jak również w celu promocji marki
Yves Rocher. Program polega na udzielaniu przez markę Yves Rocher pomocy przy sadzeniu drzew w celach
ekologicznych przy udziale klientów marki Yves Rocher.

5

Aplikacja dostępna jest pod adresem www.wpieknejsprawie.pl. Aplikacja będzie działać w okresie od 21
maja do 5 czerwca 2016 roku. Po tym czasie Aplikacja pozostanie dostępna 7 dni, pełniąc funkcje
informacyjne. Wszystkie zgłoszenia dokonane za pośrednictwem Aplikacji po 5 czerwca 2016 roku, nie będą
brane pod uwagę w programie sadzenia drzew.

6

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Aplikacji oraz warunki i zasady uczestnictwa w
opisanym w Regulaminie Programie.

7

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w
Regulaminie. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

8

Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9

W ramach Programu Uczestnicy mogą wesprzeć Program na 2 sposoby:
9.1 za pomocą „Kreatora Avatarów” dostępnego w Aplikacji w okresie od 21 maja 2016 r. do 5 czerwca
2016 r. mają możliwość przygotowania swojego zdjęcia profilowego na swoim profilu w serwisie
Facebook (dalej zwanego „Avatarem”) z symbolem wspierającym akcję #wPieknejSprawie lub
wybranie jednego z trzech gotowych Avatarów oraz ustawienia Avatara jako zdjęcia profilowego na
swoim profilu w serwisie Facebook. Każdy Avatar przygotowany za pomocą Aplikacji oraz ustawiony
jako zdjęcie profilowe Użytkownika w serwisie Facebook w ww. wskazanym okresie będzie
premiowany zasadzeniem jednego drzewa.

9.2 poprzez zakup jednego produktu marki Yves Rocher objętego promocją w okresie od 16 maja 2016 r.
do 5 czerwca 2016 r.w sklepie stacjonarnym Yves Rocher znajdującym się na liście dostępnej pod
adresem

http://storelocator.yves-rocher.eu/

lub

w

sklepie

internetowym

pod

adresem

http://www.yves-rocher.pl/. Produkty objęte promocją będą dalej zwane Produktami promocyjnymi.
Produkty promocyjne to:
9.2.1 Błyszczyk do ust Yves Rocher
9.2.2 Pomadka Grand Rouge Yves Rocher
9.2.3 Nawilżająca pomadka do ust Yves Rocher
9.2.4 Połyskująca pomadka do ust Yves Rocher
9.2.5 Błyszczyk powiększający usta Sexy Pulp Yves Rocher
9.2.6 Pomadka w kredce Yves Rocher
9.2.7 Krem do twarzy i ciała na dzień 125 ml PURE CALMILLE
9.2.8 Krem regenerujący na dzień i na noc z wyciągiem z nagietka Pure Calendula
9.2.9 Ekologiczny szampon do włosów Ecolabel
9.2.10 bransoletka z limitowanej serii Fundacji Yves Rocher (bransoletkę tę można kupić tylko w
sklepie stacjonarnym Yves Rocher, tylko jako dodatek do dowolnego zakupu i do wyczerpania
zapasów tej bransoletki).
10 Organizator przy współpracy z wybraną lokalną fundacją ekologiczną w ramach Programu #wPięknejSprawie
przekaże środki pieniężne przeznaczone na zasadzenie drzew lub spowoduje, że zostaną zasadzone w Polsce
w 2017 r. drzewa w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych Produktów promocyjnych biorących udział w
promocji objętej Programem wskazanych w § 1 pkt. 9.2.1 – 9.2.6 Regulaminu w okresie trwania tej promocji
(tj. od 16.05.2016 r. do 05.06.2016 r.) oraz liczbie zmienionych i opublikowanych Avatarów (zgodnie z
zasadami opisanymi w § 1pkt. 8.1 Regulaminu powyżej) w okresie od 21.05.2016 r. do 05.06.2016 r.), w
liczbie nie większej jednak niż 50 000 drzew w 2017 r.
11 Jeśli liczba Avatarów opublikowanych w okresie od 21.05.2016 r. do 05.06.2016 r. i Produktów promocyjnych
wskazanych w § 1 pkt. 9.2.1 – 9.2.6 Regulaminu zakupionych w okresie od 16.05.2016 r. do 05.06.2016 r.
przekroczy liczbę 50 000, Organizator zapewni, że drzewa w liczbie stanowiącej nadwyżkę ponad 50 000
opublikowanych Avatarów i zakupionych Produktów promocyjnych zostaną zasadzone w kolejnych latach
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.
12 Odnośnie do Produktów promocyjnych wskazanych w § 1 pkt. 9.2.7 – 9.2.10 Regulaminu za zakup każdego
z nich do końca bieżącego roku Organizator wesprze Fundację Yves Rocher w taki sposób, aby umożliwić
zakup 1 sadzonki drzewa za każdy zakupiony produkt w ramach ogólnoświatowego programu sadzenia
drzew prowadzonego przez Fundację Yves Rocher.
13 Organizator może przedłużyć okres, o którym w pkt. 12 powyżej, jak również wskazać inne produkty niż te
wskazane w § 1 pkt. 9.2.7 – 9.2.10 Regulaminu jako produkty objęte promocją skutkującą nasadzeniami.
14 Organizator lub Fundacja Yves Rocher mogą podjąć również decyzję o dokonaniu nasadzeń drzew w liczbie
przekraczającej liczbę zakupionych Produktów promocyjnych i opublikowanych Avatarów.
15 Korzystanie z Aplikacji i uczestnictwo w Programie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w
treści niniejszego Regulaminu.

16 W celu korzystania z Aplikacji Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne z
zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci
Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Aplikacji może odbywać się przy wykorzystaniu
najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet
Explorer od wersji 9.0.
[Przystąpienie do Programu]
§2
1

Przystąpienie do Programu przez publikację Avataru następuje poprzez skorzystanie z „Kreatora Avatarów”
oraz opublikowanie Avataru zgodnie z § 1 pkt. 8.1 Regulaminu. Osoba, która przystąpiła do Programu będzie
zwana dalej Uczestnikiem.

2

Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczące w Programie
w charakterze konsumentów w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej
„KC”).

3

Celem wzięcia udziału w Programie przez publikację Avataru Uczestnik musi posiadać aktywne konto na
Facebooku oraz „polubić” stronę (fanpage) Organizatora (tj. kliknąć przycisk „Lubię to!” znajdujący się na
fanpage’u Organizatora na Facebooku).

4

Uczestnik deklaruje, że posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie do obrazów użytych do przygotowania
Avataru w zakresie umożliwiającym mu upoważnianie do korzystania z tych obrazów w zakresie wymaganym
Regulaminem. Uczestnik deklaruje, że osoba, która jest widoczna w Avatarze jest osobą przystępującą do
Programu. Uczestnicy są zobowiązani posiadać osobiste i majątkowe prawa autorskie do obrazów użytych
do przygotowania Avataru w zakresie umożliwiającym im upoważnianie do korzystania z tych obrazów w
zakresie wymaganym Regulaminem.

5

Przystąpienie do Programu #wPieknejSprawie oznacza zaakceptowanie zasad Regulaminu Programu.

6

Przystępując do Programu #wPieknejSprawie Uczestnicy publikujący Avatary zgadzają się na opublikowanie
ich zdjęć (wraz z utrwalonymi na nich wizerunkami) wykorzystanych do stworzenia Avatarów w galerii na
stronie www.wpieknejsprawie.pl oraz wyrażają zgodę na opublikowanie przygotowanych za pomocą
Kreatora Avatarów zdjęć na stronie Yves Rocher Polska w serwisie facebook.com.

7

Korzystając z Aplikacji Uczestnik powinien w szczególności:
7.1 zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać Regulaminu,
7.2 korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Regulamin,
7.3 powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji lub
przebieg Programu #wPieknejSprawie oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Aplikacji lub
przebieg Programu #wPieknejSprawie ,
7.4 powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Aplikację lub przebieg
Programu #wPieknejSprawie,
7.5 powstrzymać się od zamieszczania w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z
dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
7.6 powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Uczestników.

8

Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z „Kreatora Avatarów” Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej
licencji (dalej „Licencja”) na czas nieoznaczony uprawniającej Organizatora do korzystania z obrazu
wykorzystanego przez Uczestnika w „Kreatorze Avatarów” oraz zdjęcia profilowego z konta Facebook
Uczestnika poprzez ich publikowanie w Aplikacji oraz na stronie (fanpage’u) Organizatora w serwisie
Facebook. Licencja jest udzielana w zamian za możliwość wzięcia udziału w Programie. Poza możliwością
wzięcia udziału w Programie Uczestnikowi nie przysługują inne świadczenia z tytułu udzielenia Licencji.
Licencję można wypowiedzieć na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego.

9

Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z „Kreatora Avatarów” Uczestnik upoważnia Organizatora do
korzystania z wizerunku znajdującego się na zdjęciu wykorzystanym przez Uczestnika w „Kreatorze
Avatarów” oraz zdjęciu profilowym Uczestnika na koncie Uczestnika na Facebooku w zakresie i czasie
tożsamym z zakresem i czasem określonym w Licencji.
[Zasady korzystania z Aplikacji]
§3

1

Aplikacja służy generowaniu Avatarów.

2

Za pomocą Aplikacji uczestnik ma możliwość przygotowania Avataru z symbolem Programu lub wybraniu
gotowego Avataru a następnie opublikowaniu go jako zdjęcie profilowe na swoim profilu w serwisie
Facebook.

3

Każdy opublikowany zgodnie z Regulaminem Avatar premiowany będzie posadzeniem jednego drzewa w
myśl postanowień Regulaminu.

4

Każdy uczestnik promocji może dokonać zmiany swojego zdjęcia profilowego na Avatar premiowanej
posadzeniem drzewa tylko raz w trakcie trwania działania Aplikacji, tj. w okresie od 21.05.2016 r. do
05.06.2016 r.

5

Przygotowanie Avataru bez opublikowania go w serwisie Facebook jako swojego zdjęcia profilowego nie
będzie premiowane posadzeniem drzewa.

6

Zasady sadzenia drzew w ramach Programu zostały opisane w § 4 niniejszego Regulaminu.

7

Organizator może usunąć dane zdjęcie ze strony www.wpieknejsprawie.pl jeśli Uczestnik:
7.1 naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu;
7.2 dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami
współżycia społecznego, w tym w szczególności w związku z korzystaniem z Aplikacji;
7.3 działał lub działa na szkodę Organizatora;
7.4 na potrzeby przygotowania Avataru wykorzystał obraz, do którego nie posiada osobistych i
majątkowych praw autorskich w zakresie umożliwiającym mu upoważnianie do korzystania z tego
obrazu w zakresie wymaganym Regulaminem lub zdjęcie przedstawiające inną osobę niż Uczestnik;
7.5 naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Organizatorowi, w szczególności
majątkowe prawa autorskie.

[Zasady Sadzenia drzew w ramach Programu]
§4

1.

Program sadzenia drzew odbywa się w ramach współpracy Organizatora z Fundacją Yves Rocher.

2.

Organizator przekaże środki zgromadzone w trakcie trwania Programu #wPieknejSprawie na konto
Fundacji Yves Rocher, która następnie zrealizuje program nasadzeń drzew na terenie Polski przy
współpracy z wybraną lokalną fundacją ekologiczną.

3.

Miejsce i czas realizacji nasadzenia zostanie zakomunikowane do 30 czerwca 2017 r. na stronie
www.yves-rocher.pl.
[Odpowiedzialność Organizatora]
§5

1

Organizator zastrzega, że Aplikacja może być czasowo niedostępna w związku z koniecznością podejmowania
działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja,
przegląd, wymiana.

2

W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Aplikacji będą możliwe do przewidzenia,
Organizator powiadomi Uczestników o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Aplikacji.

[Postępowanie reklamacyjne]
§6
1

Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Programie powinny być zgłaszane przez Uczestników do
Administratora poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wpieknejsprawie@180hb.com lub pisemnie
na adres 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Szpitalna 8a lok. 5, 00-031
Warszawa w okresie trwania Programu oraz w terminie 21 dni po jego zakończeniu.

2

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko pocztowy adres zwrotny Uczestnika oraz podanie dokładnego
opisu i wskazanie przyczyny reklamacji.

3

Reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną przez Administratora dwuosobową komisję reklamacyjną,
w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.

4

W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Administrator prześle Uczestnikowi listem poleconym
nadanym na adres zwrotny podany przez Uczestnika informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

[Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą
elektroniczną]
§7
1.

Korzystanie z Aplikacji dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykiem występującym przy
korzystaniu z tej sieci.

2.

Ryzyka związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do
urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min.
„wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Uczestnik posiadał
aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe
oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).

3.

Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do
urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Uczestnika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca
się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do konta w serwisie Facebook.

[Postanowienia końcowe]
§8
1.

Informacje związane z Programem #wPieknejSprawie dostępne są w Aplikacji, dostępnej pod adresem
www.wpieknejsprawie.pl .

2.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie
oraz przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny.

3.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej, pod adresem: www.wpieknejsprawie.pl oraz w
siedzibie Administratora pod adresem ul. Szpitalna 8a lok. 5, 00-031 Warszawa.

4.

W odniesieniu do stosunków prawnych między Organizatorem a Uczestnikiem wyłączone jest stosowanie
wzorców umownych Uczestnika (dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy,
regulaminów itp.).

5.

Niniejszy Regulamin inne stosunki prawne w nim uregulowane podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

