
 

 

Regulamin Testu konsumenckiego  

„Przetestuj Emotopic Krem 
Emolientowy Kojąco-Zmiękczający do 
ciała od 1. dnia życia” 
  
 
§1 Postanowienia ogólne  
1. Test „Przetestuj Emotopic Krem Emolientowy Kojąco-Zmiękczający do ciała od 

1. dnia życia” zwany dalej „Testem“, organizowany jest przez Annę Ślusarczyk, 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „www.babyboom.pl Anna 
Ślusarczyk”, ul. Płatnicza 57, 01-832 Warszawa, NIP 525-155-83-57 zwaną 
dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy  regulamin  (dalej:  „Regulamin”) określa  zasady  udostępniania 
produktu testowego z serii Emotopic Krem Emolientowy Kojąco-Zmiękczający 
do ciała od 1. dnia życia o pojemności 75 ml (zwany dalej „Produktem”) o 
wartości 0 zł brutto do przetestowania Uczestnikom akcji (zwanymi dalej „ 
Uczestnikami Akcji”).Produkty testowe nie są produktami pełnowartościowymi i 
nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.   

3. Producentem  Produktów testowych jest firma Laboratorium Kosmetyczne Dr 
Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno; NIP 5272642206   

4. Zgłoszenia do wzięcia udziału w Teście mogą być dokonywane wyłącznie w 
dniach 18.11-01.12.2020r i na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem.  

5. Informacje na temat Testu dostępne są na stronie www.babyboom.pl  
6. Uczestnikiem Testu mogą być użytkownicy serwisu babyboom.pl, z wyjątkiem 

pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez 
członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonków 
oraz osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe.  

7. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, 
zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.  

8. Uczestnikami Testu mogą być tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych Uczestnicy mogą prowadzić Test na 
swoim małoletnim dziecku/dzieciach lub dziecku/dzieciach, którego są 
prawnym opiekunem. W przypadku prowadzenia Testu na swoim małoletnim 
dziecku/dzieciach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych, na uczestnictwo dziecka/dzieci w Teście oraz posiada zgodę 
drugiego rodzica/prawnego opiekuna dziecka/dzieci na udział w Teście (którą 
to zgodę przedstawi na każde wezwanie Organizatora) w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia Testu. 

 



 

 

§2 Zasady Testu  
1. Organizator Testu powołuje Komisje składającą się z trzech przedstawicieli 

Organizatora. 
2. Zainteresowani Testem użytkownicy serwisu nadsyłają zgłoszenia za pomocą 

formularza podając w nim: 
a. imię i nazwisko  
b. adres e-mail  
c. numer telefonu  
d. ulicę i numer budynku  
e. kod pocztowy  
f. miejscowość  
g. odpowiedź na zadane pytanie: Dlaczego akurat Ty masz wziąć udział w 

tym teście? 
3. Jeden użytkownik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przysłania 

więcej niż jednego zgłoszenia wszystkie nadesłane zgłoszenia będą anulowane. 
4. Z nadesłanych zgłoszeń Komisja wybierze 100 użytkowników, którzy zostaną 

zaproszeni do wzięcia udziału w Teście. Przy dokonaniu wyboru, Komisja będzie 
kierowała się kreatywnością odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 
lit. g Regulaminu.  

5. Przyjmując zaproszenie do udziału w teście użytkownik staje się Uczestnikiem i 
jest zobowiązany do aktywnego przetestowania produktu oraz do napisania 
opinii, wykonania autorskiego zdjęcia dokumentującego test i przesłania opinii 
wraz ze zdjęciem za pomocą formularza.  

6. Uczestnicy, którzy prowadzą social media zobowiązani są również do 
zamieszczenia opinii na swoim profilu.   

7. Produkt należy testować przez 7 dni począwszy od dnia następującego po 
otrzymaniu produktu. Opinie należy przesłać za pomocą formularza, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej, który zostanie wysłany Uczestnikom na adres email 
podany w trakcie zgłoszenia. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na 
publikację swojej opinii i zdjęcia na stronie Organizatora.  

8. Przesyłając swoją opinię i akceptując regulamin Testu: : 
a. Uczestnik Testu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do 

przesłanej opinii i zdjęcia  
b. Uczestnik oświadcza, że opinia i zdjęcie nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób 
przedstawionych na zdjęciu, 

c. Uczestnik Testu oświadczają, że ponosi pełną odpowiedzialność 
względem Organizatora za naruszenie praw osób trzecich, w 
szczególności praw autorskich i dóbr osobistych,  

d. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie opinii i zdjęcia przez 
Organizatora na stronach portalu www.babyboom.pl, na stronach z 
portalem związanych oraz na udostępnienie opinii użytkownikom portalu. 

e. Uczestnik Testu oświadcza, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy 
do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z 
rozpowszechnianiem opinii  i zdjęcia na stronach portalu 
www.babyboom.pl, stronach z portalem oraz nie jest Uczestnikowi 
wiadome, by takie zgłoszenie było lub miało być dokonane.  

9. Wysyłając opinie na Test, a tym samym akceptując regulamin Testu, Uczestnik 
Testu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora korekty 



 

 

językowej przesłanych opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia 
technicznego do umieszczenia ich na stronach portalu www.babyboom.pl. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji przesyłanych 
przez Uczestników Testu opinii oraz odmowy ich umieszczenia na stronie 
Testów w przypadku, gdy uzna że ich treść może naruszać prawo, dobre 
obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W 
szczególności Organizator nie będzie zamieszczał opinii o charakterze 
erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim. 

11. Produkt testowy nie podlega zamianie na gotówkę ani na inny produkt 
12. Uczestnik Testu nie może przenieść praw do otrzymanego produktu testowego 

na osoby trzecie. 
13. Nad prawidłowym przebiegiem Testu czuwa Komisja. 
14. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego 
zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku 
niemożności wyłonienia Uczestników przez cały skład Komisji, o uznaniu danego 
użytkownika za Uczestnika decyduje głos przewodniczącego.  
 
 
§3 Wyłonienie Uczestników Testu  
1. W Teście przewidziano dla każdego wyłonionego Uczestnika Testu produkt 

testowy postaci  jednego produktu  testowego Emotopic Krem Emolientowy 
Kojąco-Zmiękczający do ciała od 1. dnia życia, 75 ml o wartości: 0 zł. Produkty 
testowe nie są produktami pełnowartościowymi i nie mogą być przedmiotem 
dalszej odsprzedaży. Każdy ze 100 Uczestników otrzyma jednakowy produkt 
testowy w postaci produktu wskazanego w zdaniu poprzedzającym . 

2. Wyłonienie Uczestników Testu nastąpi do dnia  03.12.2020r. Przy wyborze 
Uczestników Testu Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność odpowiedzi na 
pytanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. g Regulaminu. 
  

3. O wybraniu Uczestnicy Testu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 2 
dni roboczych od daty ich wyłonienia. Organizator, zastrzega sobie prawo 
skontaktowania się wyłącznie z użytkownikami, który zostaną wybrani jako 
Uczestnicy Testów.  

4. Wybrany do Testu Uczestnik zobowiązany jest najdalej w ciągu 3 roboczych dni 
od daty wysłania wiadomości e-mail od Organizatora, w informacji zwrotnej 
potwierdzić jej otrzymanie oraz potwierdzić swoje uczestnictwo w Teście, w celu 
realizacji i wysyłki produktów do Testu. W przypadku braku doręczenia 
oświadczenia w wyżej wskazanym terminie produkty do Testu pozostaną do 
dyspozycji Organizatora. 

5. Produkty testowe zostaną wysłane w terminie do 14 roboczych dni od daty 
otrzymania przez Organizatora wszystkich danych niezbędnych do wysyłki 
produktów do Testu. Przesyłka dostarczona będzie Pocztą Polską lub 
pocztą kurierską na adres w Polsce (wskazany w formularzu zgłoszenia). 
Przesyłka nagrody odbędzie się na koszt Organizatora.  

6. Uczestnik Testu traci prawo do otrzymania produktu testowego, bez 
jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez 
niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, bądź jeśli nie odbierze 
przesyłki. 



 

 

7. W przypadku wady produktu testowego, Uczestnik po otrzymaniu produktu 
testowego ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami  kodeksu 
cywilnego traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży. 

 
 

 
 
§4 Dane osobowe  

1. W ramach formularza zgłoszeniowego do Testu znajduje się oświadczenie ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Teście. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc wziąć udział w 
Teście. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Testu obejmować będzie 
następujący zakres danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki i 
numer telefonu dla kuriera, wizerunek. 

3. Biorąc udział w Teście Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na 
portalu www.babyboom.pl imienia i nazwiska użytkownika jeżeli zostanie on 
jednym z Uczestników Testu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO: 
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych osobowych 

zwykłych Uczestnika, który jest lub ma być Uczestnikiem w celu 
wykonania postanowień niniejszego regulaminu,  

b. na podstawie zgody Uczestnika w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w celu uczestnictwa w Teście i 
przeprowadzania wszystkich czynności związanych z Testem, 
informowania o wynikach Testu, promocji związanej z Testem. 

c. na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu 
działań Administratora danych osobowych tj. działań informacyjnych, 
promocyjnych, reklamowych Testu , w tym w Internecie, na stronie 
internetowej Administratora, 

d. w celach wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie 
ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 
zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym zwłaszcza 
obowiązków podatkowych lub rachunkowych,  

e. w celach wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO polegających na: 

i. wykonaniu lub realizacji zadań wynikających z niniejszego 
Regulaminu lub innych czynności z Uczestnikiem Testu, za 
którego działa przedstawiciel,  

ii. kontakcie z przedstawicielem Uczestnika Testu,  
iii. ustaleniu, obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, 
iv. kontakcie Uczestnika Testu z Administratorem, 
v. realizacji umów z Pocztą Polską lub firmami Kurierskimi  w 

zakresie jaki jest niezbędny do realizacji Testu,  
vi. realizacji procesu reklamacji,  
vii. przeprowadzaniu audytów i kontroli prawidłowości 

przeprowadzonego Testu przez odpowiednie organy 



 

 

państwowe, które uprawnione są do ich przeprowadzenia na 
podstawie szczegółowych przepisów prawa. 

5. Podanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej  jest dobrowolne 
ale jest niezbędne do uczestnictwa w Teście, a brak podania danych 
osobowych uniemożliwi uczestnictwo.  

6. W ramach formularza zgłoszeniowego do Testu mogą znajdować się 
dodatkowe oświadczenia ze zgodami marketingowymi. Wyrażenie tych zgód 
jest całkowicie dobrowolne, a wyrażone zgody mogą być w dowolnej chwili 
wycofane. 

7. Administratorem danych osobowych Uczestników Testu jest Organizator. 
8. Dane osobowe Uczestnika Testu będą przetwarzane do czasu zakończenia 

Testu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do 
przedawnienia ewentualnych roszczeń w terminie przewidzianym przepisami 
prawa licząc od czasu zakończenia Testu lub  wycofania zgody przez 
Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub 
prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy 
okres. 

9. Uczestnikowi Testu przysługują następujące uprawnienia w związku z 
przetwarzaniem jego danych osobowych:  

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
c. prawo do przenoszenia danych,  
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

określonym celu, jeżeli uprzednio wyraził taką zgodę, 
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie naruszenia 

przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych. 
 

10. Uprawnienia, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą być realizowane 
poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem poczty elektronicznej 
biuro@babyboom.pl. 

11. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe 
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania celu 
przetwarzania. Administrator będzie w takim przypadku przekazywać dane 
osobowe dwóm grupom odbiorców:  

a. osobom upoważnionym przez Administratora, pracownikom i 
współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do 
danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,  

b. innym odbiorcom danych np. kurierom lub innym dostawcom usług 
pocztowych, , ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, audytorom lub 
innym podmiotom, organom państwowym, dostawcom usług 
telekomunikacyjnych, dostawcom usług poczty elektronicznej,  

  
 



 

 

§5 Prawa autorskie 
 
1. Uczestnik Testu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie 

prawa majątkowe do przesłanych materiałów (zwanych dalej „Dziełem”). W celu 
uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu 
Regulaminu jest przesłana opinia wraz ze zdjęciem oraz wszelkie zapisy plików 
w programach: flash /FLA/, Corel Draw (cdr.), Adobe Photoshop, Adobe Reader, 
Microsoft Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, w 
wszelkich formatach, kody HTML i definicje CSS a także wszelkie materiały, , 
powstałe w związku z realizacją Testu, które będą posiadały takie indywidualne 
cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o 
prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631 z późn. zm.). 

2. Uczestnik Testu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przedmiotem 
licencji zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 
trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób trzecich lub innej 
umowy. 

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku 
nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w 
wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w 
wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji. Jeżeli 
po udzieleniu licencji do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia 
lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Testu będzie zobowiązany zwolnić 
Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić 
wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a 
nadto – na żądanie Organizatora – złoży publicznie oświadczenie stosownej 
treści.  

4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (wypełnienie warunków Testu, o 
których mowa w § 2) Uczestnik Testu udziela Organizatorowi  licencji 
niewyłącznej do korzystania z Dzieła wraz z możliwością udzielania dalszej 
licencji, sublicencji, podlicencji, oraz wyłącznym prawem zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z tą samą chwilą Uczestnik Testu 
upoważnia Organizatora do korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Testu. 
Licencja nie ma charakteru ograniczonego czasowo lub terytorialnie.  

5. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól 
eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w szczególności w zakresie:  

a. utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, 

b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,  

c. wprowadzania do obrotu,  



 

 

d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej,  

e. publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 
udostępniania w Internecie),  

f. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,   
g. wystawiania,  
h. wyświetlania,  
i. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian j. użyczania i/lub najmu,  
j. dzierżawy,  
k. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej 

przez stację naziemną,  
l. nadawania za pośrednictwem satelity,  
m. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła. 

6. Uczestnik Testu nieodwołalnie upoważnia Organizatora do wykonywania w 
imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do: 

a. decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła,  
b. decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publicznościci,  
c. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła. 

7. Uczestnik Testu zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do 
Dzieła swych autorskich praw osobistych. 

8. Organizator ma prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także 
zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek i tłumaczeń. 

9. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi 
w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

10. Organizatorowi   przysługuje   prawo   włączania   i   wykorzystywania   Dzieła   w   
ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów 
komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych). 

11. Licencja niewyłączna, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu , nie jest 
ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium 
Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

12.  Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 4 Regulaminu, uczestnik testu 
nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia.  

 
 
§6 Postanowienia końcowe  
1. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnicy akceptują zasady Testu wraz 

z niniejszym Regulaminem.   
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od daty zakończenia Testu na adres 
www.babyboom.pl, ul. Płatnicza 57, 01 -832 Warszawa.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, jak 
również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 



 

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej 
doręczenia Organizatorowi. 

5. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym. 
6. Od decyzji Organizatora  przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.   
7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 

adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych 
przez Uczestników.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

10. Test jest prowadzony tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 


