REGULAMIN AKCJI
Ekspert Wizerunku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza akcja Ekspert Wizerunku – bezpłatne porady, zwana dalej Akcją, organizowana jest przez
Giacomo Conti S.C., Z. Markowski, K. Olejniczak z siedzibą w Poznaniu, 60-105, ul. Kopanina 54/56, zwaną
dalej Organizatorem, w celach promocyjnych, a warunki korzystania z niej określa niniejszy regulamin.

2. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich mężczyzn.
3. Zapisy do Akcji odbędą się w terminie 02.11.2017 do 30.11.2017
4. Akcja odbędzie się w terminie od 06.11.2017 do 30.11.2017
5. Uczestnictwo w Akcji jest całkowicie bezpłatne, dobrowolne i nie zobowiązuje do dokonania zakupu
w salonach Giacomo Conti.

6. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach organizacji Akcji. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). Organizator
zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres
mailowy na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 z 2002 r. z
późniejszymi zmianami). Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych, ich poprawiania oraz
wnioskowania o zaprzestanie ich przetwarzania.

§ 2 Zasady uczestnictwa i korzystania z Akcji

1.

Akcja skierowana jest do mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat, zamieszkałych na terytorium Polski, z
wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora i ich rodzin.

2.

Możliwości zapisania się do Akcji:




Uczestnik może zgłosić chęć udziału w Akcji za pośrednictwem formularza znajdującego się
na stronie internetowej www.giacomo.pl/ekspertwizerunku, poprzez pozostawienie
swoich danych, wybranie salonu, w którym chce uzyskać poradę Eksperta Wizerunku,
akceptację regulaminu akcji oraz wysłanie zgłoszenia.
Uczestnik może również zgłosić chęć udziału w Akcji w wybranym salonie uczestniczącym
w Akcji. W tym przypadku zapis uznaje się za dokonany po uprzedniej weryfikacji wolnego
terminu i kontakcie ze strony pracownika centrali firmy Giacomo Conti S.C. Pierwszeństwo
mają zawsze klienci zapisani za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie

giacomo.pl/ekspertwizerunku.
3.

4.
5.
6.

Organizator zastrzega sobie prawo do umawiania na indywidualne porady Eksperta Wizerunku w
salonach jedynie w wybranych terminach i godzinach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
brak dostępnych terminów.
Uczestnik oświadcza, iż nie podaje się za osoby trzecie.
Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.
Porady Eksperta Wizerunku będą udzielane tylko w salonach dostępnych w formularzu
zgłoszeniowym na stronie internetowej: www.giacomo.pl/ekspertwizerunku

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej
zmianie zamieszczona zostanie na stronie: www. giacomo.pl/ekspertwizerunku

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: marketing@giacomo.pl

