
REGULAMIN PROMOCJI 
„Rozdajemy farby khadi za efekty koloryzacji” 

 
 
1. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady Promocji o nazwie „Rozdajemy farby khadi za efekty 
koloryzacji” (dalej „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Nitai Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długa 
16b/33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000588889, NIP 897-181-66-88 (dalej Organizator). 

3. Promocja trwa od 1 października 2022 r. do odwołania. 
4. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. W Promocji samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego 
udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w 
Promocji, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak 
spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku 
wykluczającego udział w Promocji) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w 
Promocji. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji dyskwalifikuje 
Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 

6. W Okresie Trwania Promocji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie 
internetowej pod adresem www.farbowanie.khadi.pl (dalej: „Strona Promocji”) oraz 
w siedzibie Organizatora. 

7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, 
ani członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i 
rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również 
znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Promocji i wyłonienia 
zwycięzców, Organizator powoła komisję (dalej: „Komisja”) składającą się z trzech 
osób, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, w tym jej 
Przewodniczącego. 
 

 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
 

1. Z Promocji mogą skorzystać osoby spełniające wymogi określone w Rozdziale 1 
Regulaminu, które prawidłowo zgłoszą swój udział w Promocji. 

2. Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji należy: 
a) Zapoznać się z treścią Regulaminu, 
b) Wykonać zdjęcie, kilka zdjęć lub krótki film, przedstawiający efekty koloryzacji 

ziołowymi farbami marki khadi (dalej Produkt Promocyjny) na własnych włosach, 
w okresie trwania Promocji. 

c) Umieścić ww. materiały wraz z informacją o użytym kolorze farby i krótką opinią 
na swoim profilu w serwisie Instagram, w postaci publicznej, oznaczając zdjęcie 



hasztagiem #mojekhadi oraz oznaczając profil @khadipolska  LUB  przesłać ww. 
materiały wraz z informacją o użytym kolorze farby i krótką opinią na adres 
mojekhadi@khadi.pl (dalej „Udział w Promocji”) 

d) Posiadać i udostępnić na życzenie Organizatora dowód zakupu farby khadi. Data 
zakupu nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty wysłania zgłoszenia. Na 
podstawie jednego Dowodu Zakupu można dokonać jednego Zgłoszenia do 
konkursu.  

e) Organizator zastrzega sobie prawo do oceniania wyłącznie autorskich prac oraz 

do odrzucenia zdjęć nieodpowiedniej jakości. Ocena jakości nadesłanych 

materiałów przysługuje wyłącznie Organizatorowi. Organizator zastrzega sobie 

prawo do niezaakceptowania nadesłanych materiałów, co oznacza, że ma prawo 

do ich usunięcia, a autor zachowuje pełnię praw autorskich. W przypadku 

niezaakceptowana materiałów, Organizator może poprosić Uczestnika o 

przesłanie zdjęć lepszej jakości. 

f) Przesłane i zaakceptowane materiały mogą zostać opublikowane w witrynie 

www.khadi.pl oraz w mediach społecznościowych marki Khadi. 

3. Przesyłając zgłoszenie do udziału w Promocji, tym samym akceptując Regulamin 

Promocji, Uczestnik oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanego zdjęcia, zdjęć lub filmu; 

b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie przesłanego zdjęcia, zdjęć lub filmu na stronach 

portali społecznościowych Organizatora Promocji, 

c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z przesłanego 

zdjęcia, zdjęć lub filmu Organizatorowi Konkursu: 

I. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu przesłanego 

zdjęcia, zdjęć lub filmu i wprowadzania do pamięci komputera, 

II. wprowadzania przesłanego zdjęcia, zdjęć lub filmu do własnych baz danych, 

bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, 

III. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, zdjęć lub filmu w sposób inny niż 

określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

przesłanego zdjęcia, zdjęć lub filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za 

pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii 

komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu 

telekomunikacyjnego lub satelitarnego. 

4. Uczestnik może wziąć Udział w Promocji dowolną liczbę razy, jednak powinno być to 

poparte za każdym razem osobnym Paragonem. Powyższe oznacza, że ten sam 

Paragon może być podstawą do dokonania wyłącznie 1 (jednego) zgłoszenia udziału 

w Promocji niezależnie od tego, czy potwierdza zakup dwóch czy większej liczby 

Produktów Promocyjnych (np. trzech, czterech, pięciu, sześciu itd. Produktów 

Promocyjnych). W przypadku, gdy Uczestnik dokonał więcej niż 1 (jednego) 

Zgłoszenia na podstawie tego samego Paragonu (niezależnie od tego, czy Paragon 

stwierdza zakup dwóch albo więcej Produktów Promocyjnych), Organizator 

uwzględnia wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze. 
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5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Promocji w ramach przesyłanego 

zgłoszenia nie może naruszać: praw autorskich, dóbr osobistych osób trzecich; nie 

może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do 

nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące 

przemoc; nawiązywać w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, 

narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji 

seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym, treści niezgodnych z prawem 

albo godzących w powszechnie uznane wartości chronione prawem; naruszających 

dobre obyczaje, promujących markę konkurencyjną wobec marki „khadi”. Udział w 

Promocji nie może zawierać danych osobowych. Udział w Promocji zawierający 

powyższe treści niedozwolone albo niespełniające innych warunków wskazanych w 

Regulaminie, nie biorą udziału w Promocji. 

3. NAGRODY 
 

1. Nagrodą w promocji jest bezpłatna ziołowa farba do włosów khadi 100 g.  
2. O przyznaniu nagrody Laureat zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub w 

wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. 
3. Laureat wybiera Nagrodę spośród produktów dostępnych w sklepie Khadi.pl w 

zakładce WŁOSY – Roślinne farby i przekazuje informację Organizatorowi drogą e-
mail lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram wraz z danymi do 
wysyłki, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub punkt odbioru, telefon. 

4. Nagroda może zostać przyznana Laureatowi nie częściej niż 1 raz w ciągu 3 miesięcy. 
5. Organizator pokrywa koszt wysyłki Nagrody za pośrednictwem usługi Kurier InPost, 

InPost Paczkomaty24 oraz do punktów odbioru DHL. 
6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu 

kodeksu cywilnego. Osobie , która zwyciężyła w Promocji nie przysługuje prawo do 
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu 
(pieniężnego, rzeczowego). 

 
 
4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej 
„Administrator”), o których mowa w Rozdziale 4 pkt 7 lit. a lub innych danych 
osobowych przekazanych w związku z udziałem w Promocji. 

2. Administrator udostępnia dane osobowe Laureatów podmiotowi świadczącemu 
usługi kurierskie na potrzeby wydania Nagród oraz innym podmiotom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Promocji, wydania Nagrody, 
rozpatrzenia reklamacji. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie 
obowiązującymi w celu: 
a) publikacji materiałów w kanałach marki Khadi (wyłącznie imię i/lub nazwa konta 
Instagram) 
b) przeprowadzenia Promocji i komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby 
dostarczenia nagrody; 



c) rozpatrzenia reklamacji; 
d) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego. 

5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo: 
a) dostępu do treści swoich danych; 
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
d) prawo do przenoszenia danych; 
e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 
związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. 

 
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz zakończenia Promocji w 
dowolnym momencie 

2. Promocja nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana, organizowana czy 
powiązana z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za 
Promocję, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do 
Organizatora, a nie do portalu Instagram. 

 
 


