
 
  

Ogłoszenie o castingu Colgate-Palmolive #ColgateSmileOn  

Warunki   

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami. Udział w tym castingu oznaczać będzie 
Państwa zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Wszelkie przystąpienie do castingu 
oznacza akceptację niniejszych Warunków. 

 

1. Organizator: Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: Wybrzeże 
Gdynskie 6D, 01-531 Warszawa. 
 

2. Prawo udziału: Niniejszy Casting #ColgateSmileOn dla produktów marki Colgate Max White 
jest otwarty dla mieszkańców Europy będących rezydentami dla celów podatkowych  
w Polsce z następujących krajów: Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Dania, Szwecja, Finlandia, 
Norwegia, Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Polska, Rumunia, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Estonia, Albania, Bośnia, Bułgaria, Chorwacja, 
Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Słowenia, Serbia, Niemcy, Austria i Szwajcaria. 
Uczestnicy muszą być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie mogą 
być pracownikami Organizatora, członkami ich rodzin, agentów, lub wszelkich osób 
zawodowo związanych z działaniem Organizatora. Uczestnicy muszą mieć publicznie 
dostępne konta Instagram, tak aby zgłoszenia były widoczne dla Organizatora.  

Warunki określone poniżej mają zastosowanie do wszystkich osób składających zgłoszenia 

do Castingu #ColgateSmileOn (każdy zwany oddzielnie „Uczestnikiem”, razem zwani 

„Uczestnikami”). Proszę zajrzeć na stronę internetową Colgate, [tj.: 

colgate.pl/colgatesmileon], aby zapoznać się z warunkami dla tego Castingu.   

3. Jak dokonać zgłoszenia: Uczestnicy mogą zgłosić się do Castingu #ColgateSmileOn 
przedkładając swoją historię/opowiadanie w formie posta wpisanego na Instagramie  
z użyciem hashtagów #ColgateSmileOn i #ColgateSmileOnPoland w Okresie Promocji, aby 
uzyskać szansę stania się ambasadorem marki dla Colgate Max White i jedną z twarzy 
Colgate Max White w opłacanych reklamach w mediach. Wpisywane posty powinny mieć 
formę obrazka z napisem lub wideo. Uczestnicy mogą otagować przyjaciół w celu zachęcania 
do zgłoszeń, ale tag nie stanowi zgłoszenia. Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać 
Warunków Zgłoszenia zawartych w Punkcie 4 poniżej. 

 
4. Warunki zgłoszenia:  

a. Uczestnicy muszą posiadać konta Instagram, które są publiczne, tak aby zgłoszenia 
były widoczne dla Organizatora. 

b. Liczba zgłoszeń jest ograniczona do jednego na Uczestnika. 
c. Każde zgłoszenie powinno zawierać tylko jednego Uczestnika. 
d. Nie ma wpisowego ani nie jest konieczny żaden zakup aby zgłosić się do castingu. 
e. Przystępując do Castingu #ColgateSmileOn, wszyscy Uczestnicy udzielają zgody 

firmom, podmiotom powiązanym, pracownikom i agentom Colgate-Palmolive na (1) 
robienie im zdjęć, filmów (“Nagrania”) oraz (2) prawo użycia i publikowania Nagrania 
razem z ich wizerunkiem/wizerunkami i/lub nazwiskami, tytułem (pan/pani), 
biografią, cytatem/cytatami, podobizną (razem zwane „Treścią”) w nieograniczony 



 
wykorzystaniu na świecie we wszelkich mediach i dla wszelkiego typu reklam  
i promocji marki Max White na poniższych polach ekspoatacji: 
- wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Treści w następujących technikach: 
drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego; 
- kopiowania i powielania dowolną techniką,  
- rozpowszechniania i emitowania w szczególności w sieci Internet i sieciach - 
intranetowych i za pomocą każdego systemu umożliwiającego taką eksploatację,  
- dokonywania samodzielnie i według swojego uznania dowolnych zmian w formie, 
treści lub funkcjonalności, tj. dopisywanie, usuwanie, poprawa Treści, 
- użyczania i najmu Treści,  
- rozpowszechniania w formie materiałów informacyjnych dla farmaceutów (mailing) 
lekarzy, dietetyków lub innych osób, do których kierowane są takie materiały, 
- publicznego odtwarzania, wystawiania, odtwarzania oraz nadawania  
i reemitowania, a także publiczne udostępniania Treści w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 
Internetu, 
- użyczania i najmu nośników, na których zarejestrowano Treść, 
- dokonywania obróbki Utworów metodą cyfrową i analogową, 
- sporządzania opracowań Treści; 
- prezentacja i wprowadzanie Utworów do pamięci komputera i serwerów sieci 
komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich 
udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci 
- publikacje Treści, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich 
pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych,  
- zamieszczanie i rozpowszechnianie Treści w formie „P.O.S.”, a w szczególności 
stendów, ulotek, materiałów informacyjnych, skryptów etc., 
- prezentacja dla pracowników i współpracowników firmy oraz klientów obejmująca: 
odtwarzanie i prezentacje Utworu w całości lub części za pomocą komputera lub 
serwera sieci komputerowej oraz urządzeniach Ipad, 
- wyświetlanie Treści. 
- eksploatacji na innych, nie znanych w chwili podpisania niniejszej umowy polach 
eksploatacji 

f. Uczestnik przystępując do niniejszego Castingu wyraża zgodę i upoważnia podmiotu 
wskazane w pkt. 4 e oraz jego następców prawnych do bezpłatnego:  
- dokonywania wszelkich opracowań Treści, w tym między innymi dokonywania 
przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Treści lub jego pojedynczych 
fragmentów,  
- wykorzystywania Treści lub ich dowolnych części w innych utworach lub 
materiałach lub w sąsiedztwie z innymi dziełami, elementami lub materiałami, 
znakami towarowymi i nazwami,  
- swobodnego używania lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych 
elementów na terenie kraju oraz za granicą,  
- rozporządzania i korzystania z opracowań Treści,  
- nieoznaczania Treści informacjami identyfikującymi jego twórcę. 

g. Uczestnicy również udzielają Organizatorowi prawa użycia ich treści z Castingu 
#ColgateSmileOn w formie umieszczonej na Instagram w kanałach Colgate-Palmolive 
i w materiałach promocyjnych. Jeśli Uczestnicy zechcą cofnąć zgodę po zgłoszeniu, 
powinni skasować dane zgłoszenie w formie wpisu na swoim profilu Instagram. 

h. Przystępując do Castingu uczestnicy zgadzają się nie robić/nie zamieszczać między 
innymi następujących komentarzy / sugestii w swoim zgłoszeniu: 



 
i. Oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych, rasistowskich, seksistowskich  

i homofobicznych komentarzy / sugestii. 
ii. Wypowiedzi, ataków i uwag, które sprawiają wrażenie, że są groźbami, 

agresywne, obraźliwe lub wzbudzające nienawiść lub dyskryminację. 
iii. Podszywania się pod inną osobę, niezgodnych z prawem komentarzy / 

sugestii lub komentarzy / sugestii, które naruszają lub zachęcają do 
naruszenia jakiegokolwiek uprawnienia/przepisu lub właściwości lub innych 
praw jakichkolwiek stron trzecich. 

iv. Jakichkolwiek treści zawierających wulgarny, bluźnierczy, prymitywny, 
agresywny lub wrogi język lub przekleństwa.  

v. Jakichkolwiek komentarzy / sugestii, które odbijałyby się niekorzystnie lub 
okazywałyby pogardę lub ośmieszałyby Organizatora lub dowolną markę 
Organizatora.  

i. Organizator zastrzega prawo do zdyskwalifikowania Uczestników, jeśli będzie miał 
podejrzenie, że dowolne zgłoszenie do Castingu Uczestnika narusza powyższe 
zachowania.  

j. Zgłoszenie może zostać uznane za nieważne, jeśli: 
i. nie ma związku z Castingiem #ColgateSmileOn; 

ii. jeśli post zostanie uznany przez Organizator za nieodpowiedni lub 
niezrozumiały 

k. Zgłoszenia dokonane z profili komercyjnych, w tym grup handlowych, 
konsumenckich lub stron trzecich nie będą przyjmowane. Niekompletne lub 
nieczytelne zgłoszenia lub zgłoszenia, które nie spełniają w całości wymogów 
niniejszych Warunków zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę.  

l. Jeśli stanie się oczywistym, że Uczestnik wykorzystuje komputer/komputery do 
obejścia tego warunku poprzez, na przykład, wykorzystanie ‘skrytpu, metody ‘brute 
force’, maskowania swojej tożsamości poprzez manipulowanie adresami IP, 
wykorzystuje tożsamości inne niż własne lub jakiekolwiek inne automatyczne środki 
w celu zwiększenia swoich zgłoszeń do Castingu #ColgateSmileOn w sposób, który 
nie jest zgodny z duchem Castingu, zgłoszenia takiej osoby zostaną 
zdyskwalifikowane, a wszelkie złożone oferty stanowiska Ambasadora Marki Max 
White staną się nieważne. 

m. Organizator może wymagać od zwycięzcy przekazania potwierdzenia tożsamości  
i wieku.  

n. Rola ambasadora marki Max White nie może zostać przeniesiona na jakikolwiek 
podmiot trzeci i Nie można żądać jej zamiany na ekwiwalnet pieniężny.  

o. Organizator nie może przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody, straty, zobowiązania, urazy, koszty, wydatki, lub roszczenia poniesione przez 
uczestników w wyniku przystąpienia do Castingu lub przyjęcia nagrody.  

 
5. Okres promocji: Casting będzie otwarty od 1.08.2019 do 30.09.2019 („Okres Promocji”). 

Żadne zgłoszenia otrzymane przed 1.08.2019 lub po 30.09.2019 nie zostaną przyjęte.  
 

6. Wybór i Przyznanie Ambasadora Marki: 
a. Ambasadorowie marki zostaną wyłonieni w dwuetapowym procesie: 

i. Uczestniczące panele regionalne Colgate-Palmolive zapoznają się ze 
wszystkimi zgłoszeniami i przygotują krótka listę obejmującą pięć zgłoszeń 
na uczestniczący region („Wybrane Zgłoszenia Regionalne”) nie później niż 6 
grudnia 2019 r. Panele będą obejmować przedstawicieli z Colgate-Palmolive 
razem z dodatkowym niezależnym przedstawicielem. 
 



 
ii. Drugi panel Colgate-Palmolive w Siedzibie Europejskiej Colgate następnie 

dokona przeglądu wszystkich Wybranych Zgłoszeń Regionalnych 
#ColgateSmileOn i dokona wyboru pięciu zgłoszeń nie później niż 31 stycznia 
2020, które zostaną ambasadorami marki Max White („Ambasadorowie 
Marki Max White”, lub każdy osobno „Ambasador Marki Max White”).  
Panel będzie obejmował przedstawicieli z Colgate-Palmolive razem  
z dodatkowym niezależnym przedstawicielem. 

b. Ambasadorowie Marki Max White zostaną powiadomieni poprzez Instagram 
(wiadomość prywatna). Każdy Ambasador Marki Max White musi formalnie przyjąć 
nominację poprzez bezpośredniego emaila w ciągu 72 godzin od powiadomienia, 
zgodnie z wytycznymi wysłanymi w wiadomości prywatnej. Ambasadorowie Marki 
Max White będą musieli podpisać niezbędne dokumenty, w tym umowę o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie wizerunku, aby umożliwić Colgate Palmolive nieodpłatnie 
wykorzystanie ich wizerunku/nazwiska/filmów/podobizny dla celów komercyjnych 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Niedopełnienie powyższego w ciągu 72 
godzin spowoduje dyskwalifikację Ambasadora Marki Max White.  

c. Każdy Ambasador Marki Max White będzie musiał być dostępny w określonym 
terminie wiosną 2020 r. do udziału w sesji zdjęciowej i wywiadu w Paryżu, (Francja) 
aby ich historie/opowiadania stały się częścią przyszłej kampanii medialnej Max 
White. Dokładna data sesji zdjęciowej zostanie potwierdzona. Jeśli któryś 
Ambasador Marki Max White nie będzie dostępny w dniu/dniach foto sesji, utraci 
swoją pozycję Ambasadora Marki Max White. Organizator wybierze wówczas 
dodatkowego Ambasadora Marki z pozostałych Wybranych Zgłoszeń Regionalnych. 
Dodatkowy Ambasador Marki zostanie wybrany na tych samych zasadach co pierwsi 
Ambasadorowie. Ambasadorowie Marki Max White muszą posiadać ważny paszport 
lub ważny dowód osobisty i niezbędne upoważnienia aby móc odwiedzić kraj 
docelowy. Wyjazd, którego koszt pokrywa Organizator obejmuje przelot w dwie 
strony samolotem klasą economiczną plus, zakwaterowanie w hotelu 
czterogwiazdkowym wraz ze sniadaniem, wyżywienie oraz transport w czasie 
trwania nagrań. Organizator jest w pelni odpowiedzialny za wybór i opłacenie 
biletów lotniczych, hotelu, taksówek i wyżywienia w trakcie nagrań. Wyjazd nie 
obejmuje wydatków poniesionych w hotelu z powodu minibaru, obsługi pokoju, 
prania, połączeń telefonicznych, zakupu filmów, dodatkowych usług takich jak Spa, 
połączenia Internetowe ani szkód spowodowanych w hotelu lub u stron trzecich. 
Finalna wartość nagrody zostanie przedstawiona Ambasadorom Marki Max White  
w terminie późniejszym.  W przypadku gdy Ambasadorem zostanie konsument  
w rozumieniu prawa polskiego, do nagrody głównej dodana zostanie nagroda 
dodatkowa w wysokości 11,11% finalnej wartości nagrody głównej, która nie będzie 
wydana Ambasadorwi, ale przekazana do właściwego dla Ambasadora Urzędu 
Skarbowego. W przypadku gdy Ambasador będzie przedsiębiorcą w rozumieniu prw 
polskiego wartość nagrody głównej zostanie powiększona o należności podatkowe 
związane z wybraniem uczestnika na Ambasadora marki Max White.  

d. Zdjęcia i filmy Ambasadorów Marki Max White zrobione im w ramach dnia sesji 
zdjęciowej zostaną następnie wykorzystane w materiałach promocyjnych Colgate  
i kanałach społecznościowych i stronie internetowej Colgate-Palmolive w ramach 
przyszłej kampanii medialnej Max White mającej na celu promocję marki Max White 
w 2020 r. („Aktywność Ambasadora Marki Max White”). Organizator ma wyłączną  
i pełną władzę podjąć decyzję o wykorzystaniu bądź nie zdjęć i filmów Ambasadorów 
Marki Max White w materiałach promocyjnych Colgate i kanałach 
społecznościowych i stronie internetowej Colgate-Palmolive. 

e. Rola Ambasadora Marki Max White jest bezpłatna. 



 
f. Wszystkie Wybrane Zgłoszenia Regionalne (z wyłączeniem Ambasadorów Marki Max 

White) otrzymają prezent zawierający 5 x pasta Colgate Max White Expert 75ml;  
4 x Szczoteczka do zębów Colgate Slim Soft Advanced Gold; 2 x płukanka Colgate 
Max White One Expert 500ml o wartości łącznej 215,89 zł. oraz dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości 24 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie pobrana  
i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem 
uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

g. Zwycięski Uczestnik wyraźnie upoważnia Organizatora do zakomunikowania  
w Internecie i/lub w sposób jaki uzna za odpowiedni, wizerunku zwycięzcy, imienia  
i nazwiska oraz miasta zamieszkania. 
  

7. Ochrona danych: Wykorzystamy wasze dane osobowe do administracji promocji oraz aby  
w inny sposób zarządzać naszą relację z wami. Prosimy zapoznać się z naszą  Polityką 
Prywatności w celu poznania szczegółów, w tym jak możecie korzystać ze swoich 
poszczególnych praw dotyczących waszych danych osobowych. 

 
a. Organizator szanuje waszą prywatność zgodnie z prawami chroniącymi dane 

osobowe, w tym, między innymi, rozporządzeniem UE RODO. Jeśli przekażecie dane 
osobowe do Organizatora w związku z niniejszym Castingiem #ColgateSmileOn, 
Organizator będzie je przetwarzać jedynie w związku z Castingiem #ColgateSmileOn, 
dla potrzeb ewidencyjnych oraz w związku z aktywnościami z tym związanymi.  

b. Wszystkie Wybrane Zgłoszenia Regionalne będą musieli przekazać poniższe: imię  
i nazwisko, datę urodzenia, oraz potwierdzenie wieku, potwierdzenie zamieszkania 
w Europie, adres zamieszkania, adres email oraz kontaktowy numer telefonu  

c. Finalna piątka Ambasadorów Marki Max White będzie musiała przekazać poniższe: 
imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz potwierdzenie wieku, potwierdzenie 
zamieszkania w Europie, adres zamieszkania, adres email, kontaktowy numer 
telefonu oraz dane paszportowe dla potrzeb rezerwacji podróży 

d. Organizator i jego podmioty powiązane na świecie może wykorzystać i ujawnić 
wasze dane osobowe dla tych uzgodnionych celów. Z wyjątkiem jak opisano 
powyżej, wasze dane będą poufne.  

 
8. Ogólne:  

a. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, zatwierdzona ani administrowana 
przez ani związana z Instagram. 

9. Procedura postępowania reklamacyjnego 

a. Każdy Uczestnik Casting #ColgateSmileOn może zgłosić reklamację w związku  
z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Casting #ColgateSmileOn w formie pisemnej 
na adres: Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń  
z dopiskiem „Reklamacja SmileOn”. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja 
powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie. 

b. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony 
pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

c. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego 
regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa 
polskiego. 

d. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie 
powszechnym. 

https://www.colgatepalmolive.pl/legal-privacy-policy/privacy-policy?_ga=2.128158991.226907550.1562336821-786648076.1553155618
https://www.colgatepalmolive.pl/legal-privacy-policy/privacy-policy?_ga=2.128158991.226907550.1562336821-786648076.1553155618

