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Organizatorem Konkursu jest gabinet medycyny estetycznej LUNAMED.
Fundatorem Konkursu jest Galderma Polska.
Nagrodą w konkursie jest jednorazowy zabieg w obrębie twarzy zwany
„Metamorfozą” (w zależności od indywidualnych uwarunkowań anatomicznych i
potrzeb). Zabieg zostanie wykonany przez dr Justynę Socha-Kaletka.
Wygrywają 2 osoby (jedna Pani i jeden Pan).
Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest uzyskanie minimalnej ilości zgłoszeń
(komentarzy), spełniających wymogi konkursu – 10.
Konkurs trwa od dnia 30.08.2022 do 22.09.2022 do godziny 23:59 czasu polskiego.
Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie powinien od dnia 01.09.2022r. do dnia
19.09.2022 do godziny 23:59 czasu polskiego spełnić wymagania konkursowe na
stronie portalu społecznościowego Instagram.
Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez spełnienie wszystkich
wymaganych warunków na portalu społecznościowym Instagram. Jest to: 1/
polubienie profilu LUNAMED @lunamed_drjustyna na Instagramie; 2/ pod postem
konkursowym w komentarzu oznaczenie 3 swoich znajomych i napisanie jakie
obszary swojej twarzy chciałoby się poprawić i dlaczego metamorfoza ma zostać
wykonana u zainteresowanej osoby; 3/ polubienie postu konkursowego i
udostępnienie go.
Każdej osobie, która spełni wymagania konkursowe przysługuję jedno zgłoszenie
konkursowe.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
Udział w konkursie mogą brać tylko osoby pełnoletnie.
Zgłoszenia konkursowe będą weryfikowane w dniu 20.09.2022 r.
Decyzja o wyborze zwycięzców nastąpi na drodze swobodnego uznania dla
najlepszego i najciekawszego komantarza konkursowego pod postem.
Zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości przez Instagram.
Warunkiem odebrania nagrody jest dyspozycyjność w dniu 28.09.2022.
Warunkiem skorzystania z konkursu jest podpisanie zgody na wykorzystanie
wizerunku , pełnoletność, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na
wizytę kontrolną po 2,3 tygodniach od wykonanego zabiegu oraz udostępnienie na
mediach społecznościuowych uczestnika Metamorfoz relacji z finału konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w przypadku
istnienia medycznych przeciwskazań.
Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora,
jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą
wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w
szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród),
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

