Regulamin Uczestnictwa w wydarzeniu
"LNE One Day. Defekt-Efekt, Trądzik i co dalej. Przebarwienia i blizny"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji wydarzenia LNE One Day. Defekt-Efekt,
Trądzik i co dalej. Przebarwienia i blizny zwanego dalej LNE One Day, organizowanego za
pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.oneday.lne.pl w dniu 20.06.2021 r.
2. Regulamin niniejszy określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
3. Organizatorem LNE One Day jest spółka pod firmą Beauty In Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Press Sp. k., wydawcą czasopisma “Les Nouvelles Esthetiques – Nowości w
Kosmetyce” z siedzibą w Łodzi (91-493), ul. Jasińskiego 26A, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, pod numerem: 0000373920, NIP
7252037897, zwana dalej Organizatorem.

§ 2 Opłaty

1. Uczestnicy, którzy zarejestrują się na stronie www.oneday.lne.pl i wyrażą zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych w celach marketingowych, uzyskają w ramach promocji możliwość
bezpłatnego uczestnictwa w LNE One Day.
2. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach
marketingowych nie będą mogli skorzystać z promocji, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
Uczestnicy ci będą zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokość 29,90 zł brutto za możliwość
uczestnictwa w LNE One Day.
3. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu może być w każdej chwili cofnięta przez
Uczestnika (poprzez wysłanie maila na adres: redakcja@lne.pl, zawierającego wyraźne oświadczenie
o cofnięciu zgody). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na dotychczas nabytą zniżkę, spowoduje
jednak anulowanie możliwości dalszego udziału w wydarzeniu. Dalszy udział w wydarzeniu
uzależniony będzie od uiszczenia przez Uczestnika opłaty, obliczonej proporcjonalnie do pozostałego
czasu trwania wydarzenia, a jej wysokość zostanie podana uczestnikowi przez Organizatora drogą
mailową.

§ 3 Pozostałe Warunki uczestnictwa

1. Liczba osób uczestniczących w LNE One Day może być ograniczona przez Organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa w LNE One Day jest prawidłowa rejestracja w systemie rejestracyjnym
organizatora, znajdującego się pod adresem www.oneday.lne.pl
3. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza złożenie przez Uczestnika oświadczenia woli o akceptacji
niniejszego Regulaminu.
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§ 4 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne LNE
One Day zgodne z programem zamieszczonym na stronie internetowej wydarzenia.
2. Organizator ustala program LNE One Day.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie LNE One Day, w tym prawo do zmian
rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
4. Zmiany w programie LNE One Day, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do
kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
5. Strona internetowa wydarzenia może zawierać odnośniki oraz oprogramowanie należące do osób
trzecich. Zamieszczenie takich odnośników oraz oprogramowania nie oznacza akceptacji treści tamże
się znajdujących i nie powoduje powstania stosunku zlecenia pomiędzy Organizatorem a
dysponentami przedmiotowych treści.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Uczestnika
osobom trzecim Identyfikatorów i haseł logowania.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z
telekomunikacyjnej pomiędzy Uczestnikiem a stroną wydarzenia LNE One Day.
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§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników LNE One Day jest Organizator, tj. spółka pod
firmą Beauty In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press Sp. k., ul. Jasińskiego 26A, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, pod numerem:
0000373920, NIP 7252037897.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@lne.pl
lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem "inspektor ochrony danych".
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnikom LNE One Day wzięcia udziału w
tymże wydarzeniu, tj. zamówienia udziału w wydarzeniu i wystawienia dokumentów rozliczeniowych
zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane lub powierzane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisu prawa lub takim, którym Administrator powierzył dane do przetwarzania w celu
realizacji wydarzenia.
5. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub do odwołania zgody.
6. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przeprowadzenia LNE One Day. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
wzięcia udziału w wydarzeniu.
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7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania/uzupełnienia, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania tych
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin został zamieszczony na stronie oneday.lne.pl zwanej dalej stroną wydarzenia.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie
ich na stronie wydarzenia
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.05.2021 r.
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