I.

Informacje ogólne

1. Organizatorem Programu „Indigo Card” (dalej „Program”) jest: Indigo Nails spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Generała Żeligowskiego
3/5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000684415, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
KRS, posiadająca REGON 101805889 oraz NIP 7272792881 (dalej „Organizator” lub „Fundator”).
2. Udział w Programie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847)
4. Program będzie działał zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej „Regulamin”).

II.

Warunki uczestnictwa w Programie „Indigo Card”

1. W Programie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. (dalej:
„Uczestnik” lub „Uczestnicy”)
2. W przypadku osób fizycznych, udział w Programie mogą wziąć wyłącznie osoby spełniające następujące
warunki:
a. posiadające pełną zdolność do czynności prawnej;
b. zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Programu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
4. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

III.

Zasady udziału w Programie „Indigo Card”

1. Program polega na zbieraniu przez Uczestników Hologramów na karcie „Indigo Card”.
2. Karty oraz Hologramy wydawane są przez Przedstawicieli Handlowych Dystrybutorów. Lista
Dystrybutorów, objętych Programem stanowi załącznik do Regulaminu. Przez Dystrybutora należy
rozumieć podmiot współpracujący na danym terenie z Organizatorem, zaś przez Przedstawiciela
Handlowego pracownika lub osobę współpracującą z Dystrybutorem.

3. Program rozpoczyna się dnia 02.03.2020 i kończy się dnia 31 grudnia 2020 r. o godz. 23:59 czasu
polskiego.
4. Hologram zostanie wydany Uczestnikowi Programu, jeżeli Uczestnik w terminie określonym w ust. 3
dokona u Przedstawiciela Handlowego jednorazowego zakupu produktów za minimum 300 zł brutto.
Jednorazowe zakupy za 300 zł brutto uprawniają do jednego hologramu, zatem Uczestnik dokonujący
zakupu za wielokrotność kwoty 300 zł brutto może otrzymać większą liczbę hologramów w oparciu o
przelicznik 1 hologram=zakupy za 300 zł brutto.
5. Organizator zastrzega, że Hologram nie przysługuje Uczestnikowi, podczas realizacji zakupów po
warsztatowych, ze zniżką 10 %.
6. Hologram nie jest przeznaczony do dalszej sprzedaży i nie może być przedmiotem obrotu.
7. Zakupy dokonane u różnych Przedstawicieli Handlowych w różnym czasie nie kumulują się. Uczestnik
może otrzymać Hologramy, wyłącznie od tego Przedstawiciela Handlowego, u którego dokonał
jednorazowego zakupu produktów za minimum 300 zł brutto.
8. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze Hologramu bezpośrednio po dokonaniu Zakupu, traci prawo
do uzyskania Hologramu.
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Programie dowolną ilość razy pod warunkiem zakupu produktów
od Przedstawiciela Handlowego za minimum 300 zł.

IV.

Nagroda w Programie „Indigo Card”

1. Nagrodą w Programie jest zniżka dla Uczestnika, na warsztaty organizowane przez dystrybutora, który
wydał Indigo Card, w wysokości 100 zł brutto.
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Uczestnika, Dystrybutorowi Karty „Indigo
Card” zawierającej 10 Hologramów oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia
udziału w Programie „Indigo Card” i wydania Nagrody.
3. Nagroda wydawana jest po okazaniu Dystrybutorowi Karty „Indigo Card’ Zawierającej 10 Hologramów.
4. O przyznaniu Nagrody decyduje Dystrybutor, który weryfikuje ilość zebranych Hologramów.
5. Nagroda zostanie przyznana wyłącznie Uczestnikom spełniającym warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
6. Nagrodę należy zrealizować w terminie do 31.12.2020, w wyznaczonych przez Organizatora terminach
warsztatów.
7. Zapisy Uczestników na wyznaczone przez Organizatora warsztaty, zostaną dokonane przez
Dystrybutorów, w terminie określonym w III.3 niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę
rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
9. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Programie Uczestników naruszających lub
nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z
udziału w Programie w szczególności Uczestnika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż
„Indigo Card” lub Hologramy nie są wykorzystywane zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w
Regulaminie.

V.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu „Indigo Card” oraz przekazania
nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres konkurs@indigo-nails.com lub pocztą
na adres siedziby Organizatora podany w punkcie I Regulaminu, z dopiskiem: "Program – Indigo Card reklamacja" nie później niż do tygodnia po zakończeniu Programu.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny
adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą
rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce
zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

VI.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu „Indigo Card” jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Programem przetwarzane będą w celu realizacji Programu „Indigo
Card” oraz wydania przyznanej Nagrody . Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników,
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy
realizacji Programu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie
Polskiej.
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują
następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
2) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie
zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
7. Podanie danych osobowych realizacji Programu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak
warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Programu przez Organizatora, w tym w szczególności
przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości
otrzymania Nagrody od Organizatora.

VII.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Programu „Indigo Card” na stronie
internetowej www.indigo-nails.com
2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych
z Programem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w punkcie V
powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu „Indigo Card”.
4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Programie, o czym poinformuje
Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram.
5. Organizator ma prawo do odwołania Programu bez podania przyczyny.
6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw
już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Programu „Indigo Card”.
7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
8. Poprzez zgłoszenie do Programu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego
postanowienia i akceptuje wszystkie zasady Programu zawarte w Regulaminie.

Załącznik nr 1:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INDIGO NAILS sp. z o.o. sp.k. z
siedzibą w Łodzi (90-752) przy ul. Żeligowskiego 3/5, w celu wydania i realizacji Nagrody w Programie
pod nazwą Program „Indigo Card”.

Załącznik nr 2
Lista dystrybutorów:
1. Poznań SN Studio Katarzyna Kaczmarek
2. Indigo Gdańsk Karolina Orzechowska
3. Tarnów Pro Beauty Alicja Pastwińska
4. Opole AnNails Anna Hryniów
5. Indigo Łódź Patryk Jasica
6. Lublin "Beauty" Magdalena Gałat
7. Indigo Kraków Meri Hovhannisyan
8. Bielsko Biała Menaro Bartosz Mastalski
9. Indigo Tarnowskie Góry Piotr Ociepka
10. Pin Up Nails Magdalena Rychlicka
11. Indigo Katowice Michał Bandurski
12. Le Salon de Beaute Ewelina Fedorowicz
13. Indigo Błonie Kamil Kryński
14. La Vie Katarzyna Zbroińska
15. Gabinet Kosmetologii Estetycznej Alessa Marzena Gowin
16. Indigo Częstochowa Karolina Opalińska
17. MK Indigo Adam Marciszonek
18. Indigo Ostrołęka Łukasz Mierzejewski
19. Indigo Tychy Marcelina Dudek
20. Indigo Sieradz Rafał Kempiński
21. Indigo Łódź Rafał Kempiński
22. Indigo Włocławek Paweł Czurko

