KONKURS “PODEJMIJ WYZWAZNIE EXTENTIONISTE”

Weź udział w konkursie “Podejmij wyzwanie Extentioniste” i wygraj Trening Personalny z 5-krotną
Mistrzyni Świata MMA Joanną Jędrzejczyk oraz Program Treningowy Extentioniste. Nagrodami
dodatkowymi są zestawy kosmetyków z linii Extentioniste.
Zasady konkursu: Dodaj w serwisie Instagram.com zdjęcie, na którym widać voucher „Twój Program
Treningowy dla osiągnięcia pięknych długich włosów” dostępny w wybranych salonach fryzjerskich
Kérastase po wykonaniu Protokołu Extentioniste z krótkim opisem efektu na włosach. Dodaj hasztagi
#PodejmijWyzwanie #Extentioniste oraz oznacz profil @kerastase_official. Ocenie podlegać będzie
kreatywność, jakość i najlepsze odzwierciedlenie tematyki konkursu. Konkurs trwa do 25.08.2018.
Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma za pośrednictwem komentarza dodanego pod wyróżnionym
zdjęciem.

Regulamin konkursu: https://fb.kamikaze.com.pl/regulaminy/kerastase/Regulamin-Konkursu-PodejmijWyzwanie-Extentioniste.pdf

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Extentioniste” (dalej:
„Konkurs”) jest L’Oreal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-230), ul. Daniszewska 4. W sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personalda@loreal.com.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:
„RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie, prowadzony pod marką Kérastase.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody
i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych
wynikającego z przepisów prawa.
Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom
świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

