
REGULAMIN TESTOWANIA PRODUKTÓW

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady współpracy pomiędzy „Delia Cosmetics”
Spółka z o.o. z siedzibą w Rzgowie, a osobami testującymi.

I. DEFINICJE

1. Osoba testująca (tester) – osoba, która po wysłaniu formularza zgłoszeniowego została
zakwalifikowana do podjęcia współpracy przez firmę „Delia Cosmetics”  Spółka z o.o. (dalej
„Delia”).
2. Współpraca – polega na przekazaniu przez Delia testerowi produktów kosmetycznych w
celu ich testowania w zamian na usługi promocyjne (więcej w punkcie V).
3. Formularz zgłoszeniowy – formularz zawarty pod adresem www.rodo.delia.pl, który osoba
zgłaszająca się musi wypełnić, aby móc przystąpić do procesu ewentualnego wyboru go
jako testera firmy Delia.
4. Osoba zgłaszająca się – osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy w celu podjęcia
współpracy z firmą Delia .

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 firmy Delia
zgadza się, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie, wynikająca z
jego niedopatrzenia nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

III. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do współpracy z firmą Delia stanowi formę
wyrażenia zgody do zawarcia tejże współpracy.
2. Formularz zgłoszeniowy zakłada przesłanie danych teleadresowych osoby zgłaszającej
się do współpracy, linków do jej profili w mediach społecznościowych i/lub statystyk,
dotyczących tych profili.
3. Zbieranie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest zgodne z Polityką
Prywatności obowiązującym w Delia , z którą można zapoznać się pod adresem
www.rodo.delia.pl.
4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby
zgłaszającej się do grona testerów Delia.
5. Firma Delia zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane formularze
zgłoszeniowe.
6. Ewentualna odpowiedź na formularz zgłoszeniowy zostanie wysłana pocztą elektroniczną
do osoby zgłaszającej się z adresu kontakt@deliacosmetics.info.
7. Jeśli osoba zgłaszająca się nie otrzyma wiadomości zwrotnej w ciągu 30 dni od wysłania
formularza zgłoszeniowego, oznacza to, że nie została ona zakwalifikowana do grona
testerów firmy Delia.



IV. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO GRONA
TESTERÓW

Formularz zgłoszeniowy może być wysłany przez każdą osobę, która wyraża chęć
współpracy z firmą Delia. Zakwalifikowanie osoby zgłaszającej się do grona Testerów będzie
opierało się na poniższych kryteriach:
1. Posiadanie przez osobę zgłaszającą się konta na portalu Instagram i posiadanie co
najmniej 5 000 realnych obserwatorów.
2. Konto na portalu Instagram osoby zgłaszającej się powinno zawierać treści o charakterze
kosmetycznym. Brak publikacji tego typu całkowicie wyklucza możliwość zawarcia
współpracy.
3. Posiadanie bloga osobistego o tematyce kosmetycznej.
4. Poziom i częstotliwość interakcji podejmowanych z odbiorcami osoby zgłaszającej się.
5. Publikowanie wartościowych recenzji kosmetycznych, wyrażanie własnych opinii i
przemyśleń.
6. Osoba zgłaszająca się może mieć zarówno konto na portalu Instagram jak i bloga
osobistego. Niewykluczone jest jednak, że do współpracy może zostać zakwalifikowana
osoba posiadająca tylko jedno z wyżej wymienionych kont.
7. Osoba zgłaszająca się do współpracy może działać i publikować na innych portalach w
sieci, jednakże nie są one brane pod uwagę w procesie zakwalifikowania do bazy testerów
Delia.
Firma Delia informuje, że prowadzona jest dokładna analiza zgłaszanych kont pod kątem
jakości publikowanych treści, co oznacza, że posiadanie minimalnej ilości obserwatorów nie
musi warunkować zakwalifikowania do grona testerów.

V. WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ DELIA.

1. Współpraca z firmą Delia ma charakter dobrowolny i w każdej chwili można z niej
zrezygnować, wysyłając wiadomość na adres kontatk@deliacosmetics.info.
2. Współpraca z firmą Delia polega na tym, że Delia wysyła testerom paczki z produktami
kosmetycznymi, za które w zamian oczekuje opublikowania materiału o nich we
wspomnianych wyżej mediach społecznościowych.
3. Współpraca z firmą Delia nie zakłada wynagrodzenia finansowego.
4. Paczki wysyłane w ramach współpracy są nadawane cyklicznie i mają charakter
niezapowiedziany. Firma Delia zastrzega, że nie musi odpowiadać na pytania odnośnie daty
kolejnych wysyłek.
5. Delia 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 mogą być przedmiotem konkursu
zorganizowanego przez samego testera.
7. Delia informuje, że do każdej wysyłki dobieramy różne grupy Influencerów z naszej bazy,
w liczbie odpowiadającej potrzebom danej wysyłki. Adresaci mogą, ale nie muszą się
powtarzać. Powyższa decyzja jest ostateczna.

VI. OCZEKIWANIA WZGLĘDEM TESTERA

Po wysłaniu testerowi paczki kosmetycznej, firma Delia oczekuje, że:



1. Tester przetestuje otrzymane kosmetyki i zamieści na swoim portalu lub portalach w
mediach społecznościowych publikacje na ich temat.
2. Publikacja pojawi się maksymalnie po 10 dniach od otrzymania paczki.
3. Pod pojęciem publikacji rozumie się: fotografię produktową lub fotografię z produktem
oraz recenzję słowną, która stanowi osobistą opinię testera o otrzymanych kosmetykach.
4. Za publikację nie można uznać wstawienia materiału na InstaStories.
5. Tester wypełni ankietę dotyczącą otrzymanego giftpacku.

VII. WSTRZYMANIE WSPÓŁPRACY

Firma Delia zastrzega, że może wykluczyć daną osobę z grona testerów bez
wcześniejszego poinformowania o tym, jeżeli:
1. 10 dni po nadaniu paczki z kosmetykami na profilach testera nie pojawiła się żadna
publikacja na temat kosmetyków (publikacja na InstaStories nie jest brana pod uwagę).
2. Publikacja jest małowartościowa (np. stanowi samo zdjęcie bez żadnej recenzji czy
opinii).
3. Publikacja ma charakter negatywny i nie posiada uzasadnienia.
4. Tester przestał być aktywny na swoich profilach społecznościowych.
5. Tester sprzedaje otrzymane w ramach współpracy produkty.
6. Tester nie wypełni ankiety dotyczącej otrzymanego giftpacku.

VIII. KONTYNUOWANIE WSPÓŁPRACY

1. Współpraca z firmą Delia jest kontynuowana automatycznie, jeżeli tester spełnia opisane
w punkcie VII oczekiwania.
2. Nie ma potrzeby wysyłania formularza zgłoszeniowego kilka razy w celu kontynuowania
współpracy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez firmę Delia Cosmetics Sp.
z o.o. w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania testerów o tym fakcie.
2. Zmiany Regulaminu są wiążące dla testerów z chwilą ich publikacji na stronie internetowej
Delia.
3. Delia prosi o nie wysyłanie zapytań o przyjęciu do grona testerów. Jeżeli osoba
zgłaszająca się zostanie zakwalifikowana do grona testerów – zostanie o tym
poinformowana w przeciągu 30 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Jakiekolwiek inne pytania dotyczące współpracy powinny być kierowane na adres
kontakt@deliacosmetic.info.


