
REGULAMIN KONKURSU „SHOW YOUR #ONLYBALANCE“ 
edycja TikTok

§1 Postanowienia ogólne

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

2. Organizatorem, zleceniodawcą i  fundatorem nagród w Konkursie jest  spółka
OnlyBio.life S.A. z siedzibą Bydgoszczy przy ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825
Bydgoszcz (zwana dalej: Organizatorem).

3. Konkurs zostanie opublikowany w serwisie społecznościowym TikTok 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, sponsorowany, popierany ani

bezpośrednio związany z  serwisem TikTok dostępnym w sieci  komputerowej
Internet  pod  adresem  URL:  http://www.tiktok.com/  (dalej:  „TikTok”).
Organizator  zobowiązuje  się  solidarnie  do  zwolnienia  serwisu  TikTok  z
odpowiedzialności  wobec  każdego  Uczestnika  Konkursu,  który  skieruje
przeciwko serwisowi TikTok roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o
grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz.165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym
ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, której  wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie. 

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem  Konkursu  może  być  każda  osoba  fizyczna,  zamieszkała  na

terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  która  przestrzega  regulaminu  konkursu
oraz  regulamin  portalu  TikTok  znajdujący  się  pod  adresem
https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=pl a  także  posiada
utworzone i  zarejestrowane konto użytkownika na TikToku (dalej:  „Profil”)-
zgodnie z regulaminem TikTok.

3. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 roku życia,  w celu uczestniczenia w
Konkursie  muszą  uzyskać  zgodę  przedstawiciela  ustawowego  lub  opiekuna
prawnego. 

4. 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.

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

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Przystąpienie  przez  Uczestnika  do  zadania  konkursowego  jest  jednoznaczne  z
przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości. 

2. Konkurs rozpocznie się dnia 21 maja 2021 r. o godz. 0:01 i zakończy 14 czerwca
2021 r. o godzinie 23:59. 

3. W celu zgłoszenia się do Konkursu Uczestnik musi łącznie spełnić poniższe warunki:
a. posiadać aktywny publiczny profil na TikToku, 
b. nagrać filmik,  na którym Uczestnik prezentuje, co dla niego oznacza balans i

opublikować go na swoim koncie TikTok w czasie trwania konkursu,
c. oznaczyć  w  udostępnionym  filmie  markę  @onlybio.life  i  dodać  hasztag

konkursowy #ONLYBALANCE,
d. polubić filmik konkursowy SHOW YOUR #ONLYBALANCE na profilu @onlybio.life

4. 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.

5. 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.  Uczestnik
oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji bez ograniczeń terytorialnych, na okres
1  roku  na  korzystanie  z  Odpowiedzi  Konkursowej  obejmującej  wielokrotne
(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w
całości  jak  i  w  dowolnie  wybranych  fragmentach  z  jego  pracy  konkursowej
(zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo
lub  osobowo  w  sposób  pośredni,  lub  bezpośredni  jak  również  przez  podmioty
wskazane  przez  Organizatora  na  wszystkich  znanych  polach  eksploatacji,  a  w
szczególności: 



a.  Utrwalanie  i  zwielokrotnianie  drukiem  lub  podobną  techniką;
b.  Wydawanie  (publikowanie)  i  rozpowszechnianie  we  wszystkich  wydaniach,
niezależnie  od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia  liczby
nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub
całkowitego  przedruku  (przed  i  po  produkcji),  a  także  do  powielania  w  inny
sposób, także na TikToku i stronach www Organizatora; 
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla
potrzeb  eksploatacji  oraz  trwała  lub  czasowe  zwielokrotnianie  komputerowego
zapisu  w  całości  lub  w  części  dowolnymi  środkami  i  w  dowolnej  formie;
d.  Wykorzystywanie  do  celów  marketingowych,  w  tym  reklamy,  promocji,
oznaczenia  lub  identyfikacji  Organizatora;  obejmuje  to  również  utrwalanie  i
zwielokrotnianie  poligraficzne  oraz  wykorzystanie  tych  utrwaleń;  utrwalanie
audiowizualne  dowolną  techniką  niezależnie  do  standardu,  systemu  i  formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, lub bezprzewodowej przy pomocy
dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity;
nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania
nagrań,  przekazywanie,  odtwarzanie  i  emitowanie  w  audycjach  w  środkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, na TikToku
i stronach www Organizatora; 
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i  czasie przez siebie  wybranym w tym w dowolnych –  elektronicznym,
cyfrowym  itp.  kanale  komunikacji  publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

Uczestnik  Konkursu  udziela  Organizatorowi  na  podstawie  niniejszego
postanowienia  zezwolenia  na  udzielanie  dalszych  licencji  w  zakresie  nabytych
praw  do  ww.  Odpowiedzi  Konkursowej  na  wszystkich  polach  eksploatacji
wymienionych  powyżej,  o  ile  dla  eksploatacji  ww.  pracy  konkursowej  na  tych
polach  konieczne  lub  potrzebne  jest  stworzenie  utworu  zależnego,  a  także
zezwolenia  na  udzielenie  wzajemnego  i  równoczesnego  lub  samodzielnego
opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im
różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z
prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu oraz z prawem do wykorzystania
na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca
konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do
potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów
jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana
stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji,  dodawaniu tytułów i  podtytułów,
skrótów,  adjustacji  technicznej,  tworzeniu  opracowań  oraz  poprawek  w  tym
stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

6. Dostarczanie  przez  Uczestnika  Odpowiedzi  Konkursowej  zawierającej  treści  o
charakterze bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym i  tym podobnych jest
zakazane.



7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie
Uczestników,  których  działania  są  sprzeczne  z  prawem  lub  Regulaminem oraz
regulaminami TikTok w szczególności Uczestników, którzy:

a.  podejmują  działania  z  wykorzystaniem  konta/profilu  utworzonego
niezgodnie z zasadami TikTok;

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
c. tworzą  fikcyjne  konta/profile  w  serwisie  TikTok  w  celu  uniknięcia

weryfikacji wieku;
d. nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  uczestnictwa  wskazanych  w

Regulaminie.
8. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 6 i 7, niezwłocznie prześle

powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu
do  odpowiedzi  konkursowej  (zgodnie  z  odpowiednimi  funkcjonalnościami
udostępnionymi przez TikTok) do uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na
profilu TikTok wraz ze stosownym uzasadnieniem. 

§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 filmów.

3. Laureat w każdym momencie może zrezygnować z Nagrody, wysyłając w tym celu
stosowaną informację Organizatorowi i dokonując zwrotu otrzymanych nagród. 

4. Laureaci zostaną wybrani w ciągu 7 dni od zakończenia naboru, tj.  21 czerwca
2021  r.  W  tym  samym  terminie,  tj.  21  czerwca  2021r  do  godziny  23:59
Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną wysłaną
przy  użyciu  funkcjonalności  „Wiadomość”.  Wynik  konkursu  zostanie  ogłoszony
także na stronie konkursowej Organizatora konkursu w zakładce Laureaci. 

5. Laureat  jest  zobowiązany  w terminie  siedmiu  dni  od  otrzymania  informacji  o
wygranej,  do  skontaktowania  się  z  Orgnizatorem  w  celu  podania  danych
niezbędnych do identyfikacji i do odbioru nagród tj: 

a. Imię i nazwisko 
b. Pełny adres zamieszkania 
c. Numer PESEL dla wypełnienia zobowiązań podatkowych 
d. Numer telefonu

Organizator  w  prywatnej  wiadomości  zwrotnej  przekaże  Laureatowi  dokładne
informacje dotyczące odbioru Nagrody. 

6. Nagrodami głównymi są 6 telefonów o modelu iPhone12. 



Nagrodami dodatkowymi są zestawy kosmetyków OnlyBio z serii: Hair in Balance,
Face in Balance, Body in Balance i Kombucha. 

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

8. 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 lub  w  wiadomości
prywatnej na TikToku  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
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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,  wizerunku  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  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  §3,  pkt  5  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 Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego



zakończenia.  Reklamacje  wniesione  po  upływie  powyższego  terminu  nie  będą
rozpatrywane. 
2.  Reklamacje  mogą  być  zgłaszane  tylko  i  wyłącznie  na  piśmie  do  siedziby
Organizatora: OnlyBio.life S.A ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz. 
3.  Reklamacje  zgłoszone  drogą  ustną,  pocztą  elektroniczną  itp.  nie  będą
rozpatrywane. 
4.  Reklamacja  winna  zawierać  dokładne  dane  reklamującego  (imię,  nazwisko
reklamującego,  adres do korespondencji,  numer telefonu kontaktowego,  przyczynę
reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący). 
5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą
listu poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony
w ust. 2 powyżej. 
6.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niepoprawne  podanie  przez
reklamującego Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji. 

§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.


