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REGULAMIN TESTOWANIA PRODUKTÓW NIVEA KIDS 

 
1. [Postanowienia ogólne] 

 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 
1.1 Test: akcja promocyjna prowadzona w celu promocji marki NIVEA BABY, organizowana na Stronie 

Internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie. Laureaci Testu otrzymają możliwość 
przetestowania wybranego przez siebie produktu: NIVEA KIDS ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW 2W1 
O ZAPACHU OWOCOWYCH ŻELKÓW albo ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW O ZAPACHU JABŁKOWYCH 
KARMELKÓW. 

1.2 Strona Internetowa: oznacza internetowy portal pod adresem: https://www.nivea.pl/moja-
nivea/baby/dbamy-o-delikatna-skore-twojego-dziecka-52  

1.3 Organizator Testu: GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą 
w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-
232-38-33, numer REGON: 300684897. 

1.4 Podmiot Zlecający Test: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Gnieźnieńskiej 
32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, 
REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.  

1.5 Regulamin: niniejszy regulamin Testu, opisujący zasady i warunki jego prowadzenia, który dostępny 
będzie w siedzibie Organizatora Testu, siedzibie Podmiotu Zlecającego Test oraz na Stronie 
Internetowej przez cały okres Testu. 

1.6 Okres Testu: okres od dnia 01.06.2021 roku do dnia 01.07.2021 roku, w którym będzie odbywał się 
Test.  

1.7 Jury: komisja składająca się z 3 osób, wyznaczonych przez Organizatora Testu i Podmiot Organizujący 
Test, dokonująca oceny zgłoszeń do Testu, wyboru Laureatów spośród Uczestników Testu oraz 
nadzorująca przebieg Testu. 

1.8 Uczestnik Testu: osoba spełniająca warunki wskazane w punkcie 2 poniżej. 
1.9 Laureat: Uczestnik Testu, którego zgłoszenie zostało wybrane i nagrodzone Nagrodą przez Jury na 

zasadach określonych w Regulaminie.  
1.10 Nagroda: wybrany przez Laureata na etapie zgłoszenia do Testu produkt: 

a. NIVEA BABY: ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW 2W1 O ZAPACHU OWOCOWYCH ŻELKÓW o wartości 
19,99 zł brutto (łącznie 100 sztuk Nagród) albo  

b. ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW O ZAPACHU JABŁKOWYCH KARMELKÓW o wartości 19,99 zł 
brutto (łącznie 100 sztuk Nagród). 

 

2. [Uczestnik Testu] 
 
2.1. Uczestnikiem Testu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, 

mająca miejsce zamieszkania w Polsce, pierwotnie zarejestrowana w Klubie NIVEA BABY lub Klubie 
Moja NIVEA. Warunkiem udziału w Teście jest zalogowanie lub zarejestrowanie się w Klubie Moja 
NIVEA.  

2.2. W Teście nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Testu oraz Podmiotu Zlecającego Test,  
a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.  

2.3. W Teście można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń  
w imieniu osób trzecich.  

2.4. Uczestnictwo w Teście jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Testu są zobowiązani do zapoznania 
się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  

2.5. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie. 
W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału lub stwierdzenia istotnego 

https://www.nivea.pl/moja-nivea/baby/dbamy-o-delikatna-skore-twojego-dziecka-52
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naruszenia Regulaminu, Organizator Testu będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału  
w Teście. 

 

3.  [Zgłoszenia do Testu] 
 

3.1. Aby wziąć udział w Teście Uczestnik powinien:  
a. Wybrać produkt, który uczestnik chce przetestować - ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW 2W1 O 

ZAPACHU OWOCOWYCH ŻELKÓW albo ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW O ZAPACHU 
JABŁKOWYCH KARMELKÓW 

b. wykonać zadanie polegające na udzieleniu odpowiedzi na znajdujące się w formularzu 
zgłoszeniowym pytanie otwarte „Za co lubisz kosmetyki wielofunkcyjne?” 
Odpowiedź może składać się maksymalnie z 250 znaków ze spacjami („Odpowiedź”); 

c. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Testowania poprzez zaznaczenie 
checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia, 

d. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych zawartymi w pkt 6 Regulaminu Testowania poprzez zaznaczenie checkbox’u 
bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia, 

e. przesłać formularz zgłoszeniowy klikając przycisk „Wyślij Odpowiedź”; 
f. zalogować lub zarejestrować się w Klubie Moja NIVEA. 

3.2. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Testu Uczestnik oświadcza, iż tym samym wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Teście, w tym danych 
związanych z rejestracją/prowadzeniem konta w klubie Moja NIVEA. 

3.3. Jeden Uczestnik Testu może zgłosić się do Testu jeden raz w całym Okresie Testu. Każdy Uczestnik 
Testu może wygrać tylko jedną Nagrodę.  

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez Uczestnika 
specjalnie na potrzeby Testu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych 
serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych testów.  

3.5. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób 
trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. W szczególności 
zabronione jest zgłaszanie odpowiedzi na pytanie otwarte, które:  

a) są niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi 
(np. zawierają treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),  

b) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, 
patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszają dobra 
osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,  

c) zawierają materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Testu nie jest 
uprawniony,  

d) obrażają uczucia religijne, są obraźliwe bądź stanową lub mogą być uznane za groźbę 
skierowaną do innych osób, zawierają treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,  

e) sugerują lub zachęcają do działań niezgodnych z prawem,  
f) mają na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję 

towarów lub usług,  
g) naruszają prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Test lub innych osób. 

3.6. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Testu 
przez Organizatora Testu. 

3.7. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem 
dyskwalifikacji z uczestnictwa w Teście decyzją Jury.  

3.8. Poprzez wzięcie udziału w Teście, Uczestnik Testu oświadcza w szczególności co następuje: 
a) jest twórcą treści podawanych w Teście: odpowiedzi na pytanie otwarte oraz ewentualnej 

opinii zgłaszanej po Teście, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa 
się całokształt wypowiedzi określonej jako odpowiedź na pytanie otwarte oraz opinia,  
w szczególności bez względu na formę wypowiedzi (słowną, graficzną), 

b) przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste 
oraz majątkowe), 
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c)  udziela Organizatorowi Testu oraz Podmiotowi Zlecającemu Test niewyłącznej licencji do 
korzystania z treści podanych w Teście: odpowiedzi na pytanie otwarte oraz ewentualnej opinii 
zgłoszonej po Teście, w całości, w części lub wybranych fragmentów, w zamian za udział  
w Teście, na zasadach poniżej opisanych:  
(i) bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;  
(ii) na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia opinii po Teście;  
(iii) z chwilą zamieszczenia odpowiedzi na pytanie otwarte lub opinii po Teście; 
(iv) bezwarunkowo;  
(v) na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Testu:  
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, 

w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 
wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci 
komputerowej; 

• w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym 
publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. udostępniania w sieci Internet,  
w szczególności poprzez strony www.NIVEA.pl oraz 
https://www.facebook.com/NIVEABabyPolska.  

e) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora Testu oraz Podmiot Zlecający Test korekt 
oraz zmian redakcyjnych w tekście treści, 

f) udziela Organizatorowi Testu oraz Podmiotowi Zlecającego Test nieodpłatnej zgody na 
opracowanie treści (przeróbkę, opracowanie) oraz ich rozpowszechniania, na zasadach 
opisanych powyżej. 

 

4. [Wybór Laureatów] 
 

4.1. Spośród wszystkich nadesłanych w Okresie Testu zgłoszeń, Jury wybierze 200 najciekawszych oraz 
zdecyduje o liście Laureatów, którym przyznane zostaną Nagrody. Zgłoszenia, będą oceniane przez 
Jury w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności  
z tematyką pytania otwartego.  

4.2. Laureaci, po otrzymaniu i przetestowaniu produktu, zostaną poproszeni mailowo o wypełnienie 
ankiety i wyrażenie opinii na temat tego produktu na Stronie Internetowej. Wypełnienie ankiety i 
wyrażenie opinii jest dobrowolne.  

4.3. Do każdej nagrody rzeczowej zostanie przyznana również dodatkowa nagroda pieniężna 
odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród 
rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio nagrody w zaokrągleniu do pełnych 
złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora Testu jako płatnika 10% ryczałtowego podatku 
dochodowego od osób fizycznych od przekazanych nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.  

4.4. Nagrody przyznane w Teście nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. 

 
5. [Zasady wydania Nagród] 

 
5.1. Organizator poinformuje Laureatów wygranej e-mailem do dnia 08.07.2021 r. W e-mailu, przekazany 

zostanie link, pod którym Laureat powinien podać adres do wysyłki przyznanej Nagrody, w ciągu 7 
dni od dostarczenia e-maila. Podanie adresu pod tym linkiem jest warunkiem wydania powyższej 
nagrody.  

5.2. Jeśli w ciągu 7 dni od przesłania e-maila Laureat nie poda adresu do wysyłki przyznanej nagrody, 
wówczas Jury, w ciągu kolejnych 4 dni, wybierze innego Uczestnika Testu, któremu przyznana 
zostanie Nagroda. Procedura wydania nagrody jest identyczna dla nowego Laureata jak wskazana 
powyżej.  

5.3. Jeśli laureat nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagrody, Organizator zastrzega 
sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Testu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie 
do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej nagrody w ogóle.   
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6. [Dane osobowe] 
 

6.1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników Testu oraz Laureatów 
przetwarzanych w związku z Testem jest Podmiot Zlecający Test - NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 
złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, 
mail: IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-
nas/metryczka. 

6.2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc 
na adres IDO@beiersdorf.com. 

6.3. W ramach Testu przetwarzane będą następujące dane osobowe: 

• imię i nazwisko, 

• adres e-mailowy, 

• adres zamieszkania lub inny wskazany przez Laureata adres niezbędny do wysyłki przyznanej 
Nagrody.  

• Nazwa profilu w Klubie Moja NIVEA. 

6.4. Poprzez zgłoszenie udziału w Teście zgodnie z treścią pkt 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik Testu 
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora do celów związanych z realizacją Testu jego 
danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w tym dane związane z rejestracją/prowadzeniem konta 
w klubie Moja NIVEA natomiast wyłonieni spośród Uczestników Laureaci wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Administratora, danych obejmujących imię i nazwisko, adres do wysyłki nagród. 
W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu, 
Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia. 

6.5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt  
z administratorem danych osobowych (ADO) lub inspektorem danych osobowych: +48 61 87 46 100, 
IDO@beiersdorf.com. 

6.6. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Uczestników Testu, iż 
1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) realizacji Testu, w tym komunikacji z Uczestnikiem Testu, na podstawie zgody wyrażonej przez 

Uczestnika Testu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego 
działania potwierdzającego, tj. poprzez zgłoszenie do Testu. 

b) w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu 
(na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia w zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną),  

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia);  

d) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie 
jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu;  

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: 
IDO@beiersdorf.com; 

3) dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy 
których będzie realizowany Test, wyłącznie w związku z tym Testem, w szczególności 
Organizatorowi Testu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie  
i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz 
usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza 
UE) ani organizacji międzynarodowej; 

4) dane będą przechowywane przez okres trwania Testu, określony w pkt 1.6. Regulaminu, a w 
przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu, także w zakresie i przez 
okres realizacji postępowania reklamacyjnego; 

mailto:IDO@beiersdorf.com
https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka
https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka
mailto:IDO@beiersdorf.com
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5) Uczestnikowi Testu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach 
przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres 
GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu  (61-
626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt 1.3. Regulaminu lub adres e-mail: 
baby@nivea.goldensubmarine.com; 

6) Uczestnik Testu może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: 
wysłanie swego żądania listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w 
pkt. 1.3. Regulaminu lub adres e-mail: baby@nivea.goldensubmarine.com; wycofanie zgody jest 
równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Teście. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego 
o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych 
Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, 
niezależnie od wycofania zgody;  

7) w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnik Testu jest 
uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w 
celu wzięcia udziału w Teście lub rozpatrzenia reklamacji; 

9) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
6.7. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Laureatów, iż: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) wydania Nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji 
podatkowych), 

b) realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;  

2) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie 
jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Laureatów żądań, w tym reklamacji zgłoszonych 
na podstawie pkt 7 Regulaminu;  

3) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: 
IDO@beiersdorf.com. 

4) dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania nagród, wskazany w pkt 5 
Regulaminu a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 7 Regulaminu, także w 
zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia 
obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 
70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia 
roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Testu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat 
(art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);  

5) Laureatom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach 
przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres 
GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu  (61-
626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt. 1.3. Regulaminu lub adres e-mail: 
baby@nivea.goldensubmarine.com; 

6) w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Laureat jest 
uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 

7) dane osobowe Laureatów są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu 
rozliczenia podatku od Nagrody) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
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prawa. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Laureatów nie są przekazywane do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej;  

8) w przypadku przyjęcia nagród Laureat nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych 
w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącego na 
Organizatorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych powyżej. Laureat może żądać 
usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym;  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wydanie 
przyznanej w Teście Nagrody lub rozpatrzenie reklamacji; 

10) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 

7. [Reklamacje] 
 

7.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Testu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Testu oraz 14 dni po ogłoszeniu wyników. Reklamacje 
powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie, na wskazany powyżej adres siedziby 
Organizatora Testu: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, z dopiskiem 
„Testowanie NIVEA KIDS” oraz możliwie wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który 
Organizator Testu ma odesłać odpowiedź na reklamację. 

7.2. Jeśli reklamacja zawiera adres poczty elektronicznej, odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana 
pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika Testu w treści reklamacji. 
 

8. [Postanowienia końcowe] 
 

8.1. Uczestnik Testu zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Testu w sposób sprzeczny z prawem, 
treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Uczestnik Testu zobowiązuje się 
w szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nieingerowania w bazę 
danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora Testu narzędzia, nieingerowania 
w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie 
dodatkowych korzyści w Teście.  

8.2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika Testu, Uczestnik Testu zobowiązany 
jest do powiadomienia Organizatora Testu o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: 
baby@nivea.goldensubmarine.com 

8.3. Uczestnik Testu może zrezygnować z udziału w Teście poprzez wysłanie e-maila na adres 
baby@nivea.goldensubmarine.com z informacją o takiej rezygnacji, z adresu e-mail, podanego przez 
Uczestnika Testu podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Testu, Organizator 
Testu usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Teście.  

8.4. Organizator Testu jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów 
pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Testu i podstawowych zasad Testu. 
Uczestnicy Testu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, 
co najmniej 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu, umożliwiającym Uczestnikom Testu 
zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Teście. W 
przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika Testu nowych postanowień Regulaminu Uczestnik 
Testu ma prawo odstąpić od udziału w Teście bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 

8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.  
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