
REGULAMIN KONKURSU „SHOW YOUR #ONLYBALANCE“ 
edycja INSTAGRAM

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt.
SHOW YOUR #ONLYBALANCE (zwanego dalej: Konkursem).

2. Organizatorem Konkurs jest spółka OnlyBio.life S.A. z siedzibą Bydgoszczy przy
ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz (zwana dalej: Organizatorem).

3. Konkurs zostanie opublikowany serwisie społecznościowym Instagram na profilu
należącym do OnlyBio.life.

4. Czas trwania 21.05.2021 r. – 14.06.2021 r.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany ani bezpośrednio związany z

serwisem  Instagram.  Organizator  zobowiązuje  się  solidarnie  do  zwolnienia
serwisu  Instagram z  odpowiedzialności  wobec  każdego  Uczestnika  Konkursu,
który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z niniejszym
Konkursem.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 roku życia,  w celu uczestniczenie w

Konkursie muszą uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego. 
3. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt 1 nie mogą być pracownicy

Organizatora lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i
zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia
oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.

4. Organizator  ma  prawo  w  każdym  momencie  trwania  Konkursu  wykluczyć
Uczestnika  z  udziału  w  konkursie  (jak  również  odmówić  mu  przyznania
nagrody), w stosunku do którego powziął informację o działaniu sprzecznym z
Regulaminem.

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W celu zgłoszenia się do Konkursu Uczestnik musi łącznie spełnić poniższe 
warunki:

a. posiadać aktywny publiczny profil na Instagram, 
b. zrobić zdjęcie, na którym Uczestnik prezentuje, co dla niego oznacza 

balans i opublikować go na swoim koncie Instagram w czasie trwania 
konkursu lub opisać w komentarzu pod postami konkursowymi, czym dla 
uczestnika jest równowaga w codziennym życiu. 

c. oznaczyć w udostępnionym zdjęciu markę @onlybio.life i dodać hasztag 
#ONLYBALANCE. 

2. Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  Uczestnika
niniejszego  Regulaminu  oraz  warunków  Konkursu  opublikowanych  w  treści



ogłoszenia Konkursu. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się stosować zasady
określone w ogłoszeniu konkursowym oraz w Regulaminie.

3. Uczestnik  konkursu  przesyłając  zgłoszenie  do  konkursu  oświadcza,  iż
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac
konkursowych,  które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości  o
oryginalnym charakterze oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że
są wolne od roszczeń podmiotów trzecich.  Ponadto Uczestnik oświadcza, że
uzyskał  wszelkie  zezwolenia  lub  zgody  prawem wymagane  na  korzystanie  z
przesłanych  prac  (w  tym  prawa  na  pozowanie  osób  i  rozpowszechnianie
wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez
Organizatora.  W  przypadku,  gdyby  oświadczenia,  o  których  mowa  powyżej
okazały  się  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  i/lub  prawnym  osoba,  która
nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi
wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie
związane  z  tym  faktem  poniesione  przez  Organizatora  szkody.  Ponadto,  w
sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i
zobowiązana  jest  do  niezwłocznego  zwrotu  przyznanej  przez  Organizatora
nagrody. 

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

1. Zgłoszenia będą oceniane przez Jury w skład, którego wejdzie:
a. Maria Jeleniewska @jeleniewska
b. Ewa Zawada @dobrafaza
c. Kinga Sawczuk @kompleksiaraxx 
d. Weronika Sowa @wersow
e. Lexy Chaplin @lexychaplin
f. Marlena Sojka @Marley 

2. Jury  nagrodzi  6  Uczestników  6  nagrodami  głównymi  i  30  nagrodami
dodatkowymi biorąc pod uwagę spełnienie warunków konkursu oraz oryginalność,
wyjątkowość, kreatywność i ciekawość zamieszczonych przez Uczestników zdjęć
lub wpisów. 

3. Laureaci zostaną wybrani w ciągu 7 dni od zakończenia naboru, tj.  21 czerwca
2021 r.  W tym samym terminie wynik konkursu zostanie ogłoszone na stronie
konkursowej  Organizatora  OnlyBio.life  w  zakładce  Laureaci  oraz  w  formie
InstaStories na głównym profilu OnlyBio.life w serwisie Instagram. 

4. Nagrodami głównymi jest 6 telefonów o modelu iPhone12. 
Nagrodami dodatkowymi są zestawy kosmetyków OnlyBio z serii: Hair in Balance,
Face in Balance, Body in Balance i Kombucha. 

5. Pólę nagród dodatkowych stanowi:  30 zestawów kosmetyków Hair in Balance,
Face in Balance, Body in Balance i Kombucha. 

6. Zestawy składają się z:
 1 szamponu balansującego
 1 szamponu nawilżającego
 1 odżywki proteinowej



 1 odżywki emolientowej
 1 odżywki humektantowej
 1 wcierki pobudzającej,
 1 peelingu do skóry głowy
 1 olejku zabezpieczającego do końcówek
 1 pianki adaptogennej enzymatycznej Face in Balance 
 1 peelingu adaptogennego mikrodermabrazja Face in Balance
 1 toniku adaptogennego rozświetlającego Face in Balance
 1 kremu adaptogennego mikrozłuszczającego Face in Balance
 1 serumu zwężającego pory Face in Balance
 1 serumu adaptogennego nawilżającego Face in Balance
 1 Mleczka do ciała – Malina Body in Balance 
 1 Peelingu do ciała – Migdał Body in Balance
 1 Peelingu do ciała – Malina Body in Balance
 1 Kremu do ciała – Kokos Body in Balance
 1 kremu nawilżająco-matującego KOMBUCHA 
 1 wygładzającej maski przeciw niedoskonałościom KOMBUCHA
 1 pasty peelingującej przeciw zaskórnikom KOMBUCHA 
 1 płynu micelarnego matującego KOMBUCHA 

§5 Odbiór nagrody

1. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
2. Uczestnik  nie  może  przenieść  prawa  do  odbioru  przyznanych  nagród  na  osoby

trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
3. W  celu  odebrania  nagrody  Uczestnik  zobowiązany  jest  skontaktować  się  z

Organizatorem drogą mailową: onlybalance@onlybio.life w celu wysyłki nagrody oraz
podać imię, nazwisko, pełny adres oraz numer telefonu.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych  danych
osobowych  przez  Uczestnika,  za  zmianę  miejsca  pobytu  Uczestnika  lub  zmianę
innych danych, który zostały przekazane Organizatorowi w celu wysyłki, a które
uniemożliwiają odszukanie Uczestnika w celu wydania mu nagrody.

5. Wysyłka  nagród,  wygranych  w  Konkursie,  nastąpi  w  ciągu  60  dni  od  dnia
przekazania  danych  osobowych  laureatów.  W  przypadku  nieodebrania  przez
laureata nagrody w terminie 30 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje
do dyspozycji Organizatora.

§6 Dane osobowe 

1. Uczestnik  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,  tj.:  imienia,
nazwiska,  adresu,  wyłącznie  na  potrzeby  przeprowadzenia  Konkursu  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr
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119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. oraz ustawy o
ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

2. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przyznania  i  doręczenia  nagród,
ogłoszenia wyników konkursu na stronie konkursowej Organizatora OnlyBio.life w
zakładce Laureaci,  realizacji  zobowiązań,  o których w §  7 oraz  innych prawnie
uzasadnionych celach. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału
w Konkursie.

4. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych
powoduje wykluczenie z Konkursu.

5. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  jest  Organizator.  Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści  danych osobowych.  prawo ich  poprawiania
oraz  usunięcia.  Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  ani  przekazywane  innym
podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania  danych dostawcom nagród w
celu  ich  dostarczenia  oraz  podmiotom  współpracującym  z  Organizatorem  w
organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione
taką współpracą.

§7 Wizerunek i prawa autorskie 

1. Laureaci konkursu, z zastrzeżeniem §2, ust. 2, na prośbę Organizatora, zobowiązują
się  udzielić  pisemnej  zgody  na  bezpłatne  udostępnienie  swojego  wizerunku
zamieszczonego na filmach konkursowych na okres 1 roku od ogłoszenia wyników
konkursu.

2. Laureaci  konkursu,  z  zastrzeżeniem  §2,  ust.  2,  na  prośbę  Organizatora,
zobowiązują  się  udzielić  licencji  na  okres  1  roku  do  korzystania  z  prac
konkursowych  w  celach  marketingowych  w  tym  reklamy,  promocji,  w  sposób
nieograniczonych ilościowo i terytorialnie w całości  jak i  w dowolnie wybranych
fragmentach na wszystkich znanych polach eksploatacji. Licencja zawiera prawo do
przekazywania dalszych licencji.

§8 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować

będą powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,

jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków
Uczestnictwa w Konkursie.

4. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.


