
REGULAMIN TESTOWANIA PRODUKTÓW w akcji “#TestujęLajuu”

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady współpracy pomiędzy firmą “Lajuu S.A.” z
siedzibą w Łodzi  (dalej Lajuu S.A.), a osobami testującymi.

I. DEFINICJE

1.Osoba testująca (tester) – osoba, która po wysłaniu formularza zgłoszeniowego została
zakwalifikowana do podjęcia współpracy przez firmę Lajuu S.A.

2.Współpraca – polega na przekazaniu przez Lajuu S.A. testerowi produktów
kosmetycznych w celu ich testowania w zamian za usługi promocyjne (więcej w punkcie V).

3.Formularz zgłoszeniowy – formularz zawarty pod adresem
https://lajuu.pl/zostan-testerka/ który osoba zgłaszająca się musi wypełnić, aby móc
przystąpić do procesu ewentualnego wyboru go jako testera Lajuu S.A.

4.Osoba zgłaszająca się – osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy w celu podjęcia
współpracy z Lajuu S.A.

5.Tester – osoba testująca krem do twarzy antyoksydacja

6.Akcja – kampania “#TestujęLajuu” polegająca na testowaniu kremu do twarzy trwająca w
okresie sierpień - wrzesień 2022

7.Komisja: wewnętrzny organ nadzorujący Akcję, powołany przez Organizatora Akcji, który
sprawuje nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Akcji. W skład Komisji
wchodzą pracownicy Działu Marketingu Lajuu S.A. oraz agencji marketingowej 2DM.

8.Organizator - Lajuu S.A.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każda osoba zgłaszająca się przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego zobowiązana
jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez osobę
zgłaszającą się zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Osoba zgłaszająca się, która w późniejszym czasie może stać się Testerem Lajuu S.A.
zgadza się, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie, wynikająca z
jego niedopatrzenia nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

4. Organizator co miesiąc wyłania maksymalnie 100 Testerek.

5. Wyboru Testerek dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w
oparciu o subiektywną ocenę poprawności, oryginalności i atrakcyjności zgłoszeń.

https://lajuu.pl/zostan-testerka/


III. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do współpracy z firmą Lajuu S.A. stanowi formę
wyrażenia chęci do zawarcia tejże współpracy.

2. Formularz zgłoszeniowy zakłada przesłanie danych teleadresowych osoby zgłaszającej
się do współpracy oraz wypełnienie krótkiej ankiety na temat kosmetyków Lajuu S.A.

3. Zbieranie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest zgodne z Polityką
Prywatności Lajuu S.A. z którą można zapoznać się pod adresem
https://lajuu.pl/polityka-prywatnosci/

4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby
zgłaszającej się do grona Testerów Lajuu S.A. Testerki wybierane są przez Komisję w
oparciu o subiektywną ocenę atrakcyjności zgłoszenia. Produkty do testowania wysyłane są
wyłącznie zakwalifikowanym w powyższy sposób osobom. Po zakwalifikowaniu, organizator
oczekuje opublikowania na instagramowym profilu Testerki filmu lub zdjęcia (post/reels)
pokazującego testowanie kremu maksymalnie w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Brak
publikacji zdjęcia/filmu w terminie skutkuje konsekwencjami opisanymi w punkcie IV,
podpunkt 4.

IV. PROCES ZGŁOSZENIA SIĘ DO TESTOWANIA KREMU ANTYOKSYDACJA

Formularz zgłoszeniowy może być wysłany przez każdą osobę, która wyraża chęć
współpracy z firmą Lajuu S.A. . By móc testować krem należy:

1) Wypełnić formularz, znajdujący się na stronie https://lajuu.pl/zostan-testerka/

2) Zaakceptować Regulaminy Akcji znajdujące się na https://lajuu.pl/zostan-testerka/

3) Opublikować na profilu w serwisie Instagram film lub zdjęcie (post/reels) ukazujące
testowanie kremu, maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania paczki.

4) Brak wstawienia zdjęć skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w testowaniu
produktów Lajuu S.A przez okres 5 lat.

5) Obserwować profil Lajuu S.A w serwisie Instagram:
https://www.instagram.com/lajuu_beauty/

V. WSPÓŁPRACA Z Lajuu S.A

1. Współpraca z Lajuu S.A ma charakter dobrowolny i w każdej chwili można z niej
zrezygnować, wysyłając wiadomość na adres biuro@lajuu.pl

2. Współpraca z Lajuu S.A jest bezpłatna. Oznacza to, że firma wysyła Testerom paczki z
produktami kosmetycznymi, za które oczekuje publikacji postu/reels w serwisie Instagram
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3. Współpraca z Lajuu S.A nie zakłada wynagrodzenia finansowego.

4. Paczki wysyłane w ramach współpracy są nadawane w ciągu maksymalnie 6 dni
roboczych od przyjęcia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

5. Firma nie wysyła produktów na życzenie oraz nie bierze udziału w rozdaniach,
konkursach oraz nie przekazuje produktów na spotkania blogerek.

6. Produkty wysyłane w ramach współpracy nie mogą być przedmiotem konkursu
zorganizowanego przez samego Testera.

VI. OCZEKIWANIA WZGLĘDEM TESTERA

Po wysłaniu testerowi paczki kosmetycznej, Lajuu S.A oczekuje, że:

1) Tester przetestuje otrzymane kosmetyki oraz opublikuje na profilu w serwisie Instagram
film lub zdjęcie (post/reels) ukazujące testowanie kremu

2) Tester zobowiązuje się do przesłania zdjęć maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu
zadeklarowania chęci testowania, czyli wysłania formularza znajdującego się na stronie
https://lajuu.pl/zostan-testerka/

3) Brak wstawienia zdjęć skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w testowaniu
produktów Lajuu S.A przez okres 5 lat.

4) Tester wyraża bezterminową zgodę na wykorzystywanie przesłanych zdjęć na kanałach
social media marki:

a) https://lajuu.pl/
b) https://www.instagram.com/lajuu_beauty/
c) https://www.facebook.com/LajuuPolska

5) Zdjęcie lub film muszą przedstawiać produkt lub produkt i osobę, która zgłosiła się jako
Tester.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Testerów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz 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.
2. Dane osobowe Testerów będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Akcji
“#TestujęLajuu” oraz do wysyłki Newslettera Lajuu
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3. Newsletter polega na przesyłaniu przez Organizatora na adres e-mail wskazany przy
rejestracji, wiadomości w formie elektronicznej, które zawierają informacje o produktach lub
usługach w ofercie produktów Lajuu S.A.

4. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Testerów
przetwarzanych w celu przeprowadzenia Akcji testowania produktów oraz w celu
postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Testerów, w celu
wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z
przepisów o rachunkowości) jest Lajuu S.A z siedzibą w Łodzi, ul. Konstantynowska 34,
94-303 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000887544, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 110.118,90 zł (wpłacony w
całości); NIP: 727- 284-87-71; REGON: 388441108
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja Akcji służącej promowaniu marki Lajuu S.A.,
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Akcji oraz posiadanie dowodu wydania
produktów do testowania, w szczególności na potrzeby kontroli.

5. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Testerów
przetwarzanych przez Lajuu S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować
pisemnie na adres: Lajuu S.A. ul. Konstantynowska 34 94-303 Łódź 5 lub mailem na adres:
biuro@lajuu.pl

6. Testerowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz
prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Testera wobec przetwarzania niezbędnego do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich
przeniesienia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak
również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe Testera zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie
kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie przesyłek z produktami do testowania.
Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są
niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Testerów mogą być również przekazywane
bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest
zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy
powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

8. Podanie danych osobowych przez Testerów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Akcji lub do (w przypadku Testerów składających reklamację) rozpatrzenia
reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości testowania
produktów lub (w przypadku Testerów składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Testerów
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności,
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem

mailto:biuro@lajuu.pl


lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez
Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

11. Dane osobowe Testerów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Akcji.
Po zakończeniu Akcji dane osobowe Testerów, będą w niezbędnym zakresie
przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych związanych z Akcją i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności
podatkowych związanych z produktami do testowania oraz do realizacji wysyłki Newslettera.
W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych
obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą
przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach
tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Lajuu S.A. w
dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania Testerów o tym fakcie.

2. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Testerów z chwilą ich publikacji.
3. Jakiekolwiek inne pytania dotyczące współpracy powinny być kierowane na adres

biuro@lajuu.pl


