Regulamin Programu Promocyjnego
Naturalne POLSKIE

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego Naturalne POLSKIE,
zwanego dalej Programem. Organizatorem Konkursu jest BMP z siedzibą: BMP Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz (dalej:
„Organizator”).
2. Celem Programu jest promocja wysokiej jakości naturalnych produktów kosmetycznych
dostępnych na polskim rynku i produkowanych na terenie Polski poprzez przyznanie
certyfikatu i znaku Naturalne POLSKIE.
3. Oceny produktów dostarczonych do udziału w Programie dokonuje Komisja Ekspertów.

II. Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być każda firma prowadząca działalność gospodarczą na
terenie Wspólnoty Europejskiej, produkująca produkty kosmetyczne na terenie Polski,
zwana dalej Producentem.

III. Zasady Programu
1. Zgłoszenie wyrobów do Programu jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
2. Do udziału w Programie można przystąpić w okresie 1.01.2020 r. do 15.06.2020 r.
3. Zgłoszenie do Programu polega na wysłaniu do Organizatora: Zgłoszenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zdjęcia produktu (min. 300 dpi na adres:
kosmetyki@e-bmp.pl), a także próbki produktu w ilości 5 sztuk każdego produktu i 2
sztuki produktu pełnowartościowego lub 7 sztuk produktu pełnowartościowego na
adres Redakcja Przemysłu Kosmetycznego, BMP, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz z
dopiskiem Naturalne POLSKIE do 15.06.2020 r.
Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać w formie papierowej na adres Organizatora oraz
elektronicznej (format pdf) na adres kosmetyki@e-bmp.pl

Forma i zawartość Załącznika nr 1 mogą ulec zmianie w zależności od asortymentu
zgłaszanego przez Producenta oraz rozwoju Programu.
4. Producent może zgłosić do certyfikacji dowolną liczbę produktów ze swojego
asortymentu.
5. Przy zgłaszaniu produktu do udziału w Programie przez jego Producenta konieczne jest
potwierdzenie informacji zawartych w Zgłoszeniu przez osobę posiadającą upoważnienie do
reprezentowania danego producenta. Osoba podpisująca Zgłoszenie, podpisując je
oświadcza, że takie upoważnienie posiada.
6. Zgłoszenie produktu do Programu przez Producenta jest równoznaczne z akceptacją
przez niego niniejszego Regulaminu.

IV. Certyfikacja
1. W ciągu roku odbywa się 1 certyfikacja.
2. Komisja Ekspertów ocenia (w skali 1-20) produkt kosmetyczny zgłoszony przez
Producenta na podstawie wypełnionego Zgłoszenia oraz fizycznej postaci produktu
kosmetycznego dostarczonej przez Producenta. Certyfikat otrzymują produkty, które
uzyskały przynajmniej 16 punktów w 20-stopniowej skali oceny.
3. Zgłoszone produkty będą niezależnie testowane i opiniowane przez wszystkich członków
Komisji. Głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.
4. Oceniany będzie skład produktu, opakowanie (dążenie do rozwiązań ekologicznych),
przekaz na opakowaniu dot. składu adresowany do konsumenta (transparentność marki).
5. Zgłaszane produkty nie mogą być testowane na zwierzętach.
6. Informacje o produktach, które uzyskały certyfikat, znajdą się na łamach czasopisma
„Przemysł Farmaceutyczny: dodatek „Przemysł Kosmetyczny”, na stronie Programu
www.naturalnePOLSKIE.pl, portalu kierunekKOSMETYKI.pl, w newsletterze portalu
kierunekKOSMETYKI.pl itp.
7. Producent certyfikowanego produktu ma możliwość wykupienia licencji na wykorzystanie
(w działaniach promocyjnych oraz zamieszczanie na opakowaniu produktu) loga programu
– znaku Naturalne POLSKIE. Opłata za licencję wynosi 1000 zł netto + 23% Vat. Licencja
ważna jest przez 1 rok od otrzymania loga. Po tym okresie, jeśli Producent zamierza nadal
używać Loga na produkcie, wymagane jest wykupienie licencji na kolejny okres, na który
otrzyma aktualne logo Programu. Warunki licencji określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. W przypadku zmiany składu produktu w czasie trwania licencji, fakt ten należy
niezwłocznie zgłosić Organizatorowi i poddać produkt ponownej ocenie Komisji Ekspertów.
9. Warunkiem użytkowania znaku Naturalne POLSKIE przez Producenta jest podpisanie
umowy licencyjnej oraz opłacenie faktury proformy przesłanej przez Organizatora.
10. Znak zostanie przesłany w formacie elektronicznym w 2 wersjach.
11. Producent nie ma prawa wglądu w formularz oceny Komisji. Istnieje możliwość
skierowana

do Komisji,

za pośrednictwem Organizatora,

zapytania dotyczącego

uzasadnienia oceny produktu.

V. Dane osobowe
1. Na potrzeby przeprowadzenia Programu, Producent zobowiązany będzie podać dane
osobowe wymagane w Zgłoszeniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Programie.
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BMP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.z siedzibą ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, e-mail: biuro@ebmp.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)

W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 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 (dalej RODO).
b) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony
interes Administratora.
c) Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO
– prawnie uzasadniony interes Administratora.
d)

Dla celów badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO -

uzasadniony

cel

Administratora

(analiza

wyników

prowadzonej

działalności

gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy – art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
e)

Dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza

wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
f) Dla

celów

przeprowadzenia

Programu,

wyłonienia

zwycięzców,

rozpatrzenia

ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureatów również powiadomienia o
przyznaniu certyfikatu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
- podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w
przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej
odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz
posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Postanowienia końcowe
1. Informacje o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku certyfikacji przekazane zostaną
Producentom po jej zakończeniu drogą elektroniczną.
2. Wszelkie kwestie sporne oraz inne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz
zasad stosowania Programu rozstrzygane są przez Organizatora.

3. Reklamacje dotyczące Programu należy złożyć na piśmie na adres: BMP z dopiskiem
REKLAMACJA - Program promocyjny Naturalne POLSKIE.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną, powołaną przez
Organizatora, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
wpłynięcia reklamacji.
5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej odnoszącej się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia trwania Programu w
dowolnym momencie.

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE
CZĘŚĆ I
Firma

Osoba kontaktowa

Dane kontaktowe

Miejsce produkcji

Zgłaszamy produkt

CZĘŚĆ II

OPIS RECEPTURY PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

nazwa produktu:
rodzaj produktu:
przeznaczenie:
producent:

SKŁADNIKI/INGREDIENTS:
lp.

nazwa składnika
wg INCI

opis składnika uwzględniający właściwości chemiczne
i biologiczne

1.

str.

lp.

nazwa składnika
wg INCI

opis składnika uwzględniający właściwości chemiczne
i biologiczne

Opakowanie (krótki opis):

Inne, ważne wg Producenta informacje dot. produktu:

Podpis

Załącznik nr 2
Licencja na wykorzystanie loga – znaku Programu Promocyjnego Naturalne POLSKIE

1. Warunkiem użytkowania znaku Naturalne POLSKIE przez Producenta jest podpisanie
umowy licencyjnej oraz opłacenie faktury proformy przesłanej przez Organizatora.
2. Licencję można wykupić tylko na produkt, który otrzymał certyfikat Naturalne
POLSKIE.
3. Licencja oznacza zgodę Organizatora na wykorzystanie znaku Naturalne POLSKIE w
działaniach promocyjnych certyfikowanego produktu oraz na opakowaniu produktu.
4. Okres obowiązywania licencji to 12 miesięcy (od momentu otrzymania znaku przez
Producenta na skrzynkę mailową).

Cennik
1 produkt: 1 000 zł netto +23% Vat
2 produkty: 1600 zł netto +23% Vat
3 produkty: 2300 zł netto +23% Vat
Każdy kolejny produkt 600 zł netto +23% Vat

Przedłużenie licencji na kolejny rok na 1 produkt: 800 zł netto +23% Vat

*W przypadku zmiany składu produktu w czasie trwania licencji, fakt ten należy niezwłocznie
zgłosić Organizatorowi i poddać produkt ponownej ocenie Komisji Ekspertów.

