REGULAMIN PROGRAMU #CUDTESTER OVER CLEAN
w ramach akcji promocyjno-reklamowej
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji - zwanej dalej "Programem #CUDtester" lub „Programem” jest
OVER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Warszawska
65, 98-100 Łask Tel.: (43) 675 21 44 Faks: (43) 675 21 44 e-mail: sekretariat@over-group.pl
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 393770, NIP: 831-136-03-16, REGON 101268658, (dalej zwana:
Organizatorem).
2. Regulamin Programu stanowi podstawę przeprowadzenia akcji promocyjno-wizerunkowej
i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
3. Przedmiotem Programu są kosmetyki marki OVER Clean. Uczestnicy Programu otrzymają
do testowania zestaw kosmetyków z linii CUD złożony z: CUD Kremu do pielęgnacji skóry
narażonej na odparzenia, odleżyny i otarcia 150 ml, CUD Gel’u regeneracyjno-zmiękczającego
do skóry 125 ml, CUD Oil’u naturalnego olejku do mycia ciała 200 ml
zapakowanych w pudełko z oferty Organizatora.
4. Program zostanie przeprowadzony w okresie od 05.11.2018 do 31.01.2019 i jest podzielony
na 4 etapy.
I etap - rekrutacja Uczestników Programu #CUDtester w dniach od 05.11.2018 do 31.12.2018.
Informacja o Programie pojawi się w mediach społecznościowych.
II etap - dostarczenie produktów do testowania: wysyłka kurierem produktów do testowania
nastąpi w dniach 01.12.2018 - 31.12.2018 r.
III etap - okres testowania: od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.
IV etap -okres wypełniania ankiety testowej: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r.
Wypełnioną ankietę Uczestnik Programu zobowiązuje się wysłać pocztą maksymalnie do
10.02.2019 r.
§ 2. Uczestnictwo w Programie #CUDtester
1. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające
warunki określone w Regulaminie (dalej: ,,Uczestnicy").

3. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie potwierdzając drogą mailową chęć uczestnictwa
w Programie #CUDtester.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
§ 3. Warunki udziału w Programie
1. Aby zgłosić zamiar wzięcia udziału w Programie #CUDtester należy:
a) odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać #CUDTesterem lub
#CUDtesterką marki OVER Clean?”
b) podać wiek osoby dokonującej zgłoszenia
c) podać wymagane dane odnośnie osoby dokonującej zgłoszenia do Programu, w tym: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu osoby zgłaszającej chęć udziału w zakresie
niezbędnym do przekazania produktów do testowania
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych na warunkach Regulaminu.
2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 Uczestnik nie może dokonywać w nim
żadnych zmian.
3. O wyborze 5 uczestników Programu decyduje wybór najbardziej kreatywnych odpowiedzi
na pytanie: „Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/ieneś zostać #CUDtesterem lub
#CUDtesterką?”.
4. Jedna osoba może zgłosić się do Programu tylko jeden raz. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle
więcej niż jedno zgłoszenie, za przyjęte uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane
na serwerze Organizatora.
5. Uczestnik zobowiązany jest oświadczyć, że treści zamieszczone w ankiecie nie naruszają
przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a
Uczestnik jest w pełni uprawniony do udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tych treści.
6. Uczestnik Programu może wziąć udział w cyklu Programu #CUDtester tylko jeden raz.
§ 4. Przebieg Programu
1.Organizator prześle zakwalifikowanym Uczestnikom Programu zestaw kosmetyków
określony w §1 ust. 3, wykorzystując adresy podane w zgłoszeniach, o których mowa w § 3
ust. 1.
2. Produkty będące przedmiotem Programu zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej
Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inne
produkty.

3. Uczestnicy Programu #CUDtester, o których mowa w niniejszym paragrafie, obowiązani są
do dnia 10.02.2019 r dostarczyć swoją opinię o testowanym produkcie (dalej: ,,Opinia")
poprzez nadesłanie skanu ankiety testowej wraz z podpisem drogą mailową na adres e-mail
wskazany w zgłoszeniu do Programu (bok@over-clean.pl) lub odesłanie wersji drukowanej
pocztą na wskazany przez Organizatora adres: OVER Clean z siedzibą w Łasku, przy ulicy
Warszawskiej 65, 98-100 Łask.
4. W przypadku Uzasadnienia lub Opinii o charakterze twórczym i oryginalnym, tj.
spełniających cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, Uczestnik oświadcza, że jest ich
wyłącznym autorem.
5. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania Uzasadnienia lub Opinii bez danych
osobowych na stronach Serwisu Organizatora dostępnym pod adresem www.over-clean.pl
oraz na stronach profili Organizatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com, jak również
na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Programu #CUDtester, w tym wydania produktów do testowania.
2. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.). Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Programie.

