
Regulamin Programu Certyfikacji Kosmetyków Naturalnych 

Naturalne POLSKIE 2023 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Programu Certyfikacji Kosmetyków Naturalnych Naturalne 

POLSKIE (zwanego dalej „Certyfikacjią”). Organizatorem certyfikacji jest firma BMP z 

siedzibą: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Morcinka 35 47-400 

Racibórz (dalej: „Organizator”). 

2. Ideą Certyfikacji jest promowanie i wyróżnienie najwyższej jakości naturalnych 

produktów kosmetycznych produkowanych na terenie Polski, a także dostępnych na tym 

rynku.  

3. Certyfikacji na podstawie analizy dostarczonych do programu produktów kosmetycznych 

dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Ekspertów. 

 

II. Warunki udziału 

1. Uczestnikiem Certyfikacji może być każda firma produkująca produkty kosmetyczne na 

terenie Polski, zwana dalej Producentem. 

2. Zgłoszenie produktów kosmetycznych do Certyfikacji jest bezpłatne. Bezpłatna jest 

także ocena i przyznanie certyfikatu produktom. 

3. Do udziału w Certyfikacji można przystąpić w okresie 14.02.2023 r. do 5.06.2023 r. 

4. Zgłoszenie do Certyfikacji: wypełnione Zgłoszenie (wzór to Załącznik nr 1) oraz zdjęcie 

produktu (min. 300 dpi) należy wysłać na adres: farmacja@e-bmp.pl. Należy także 

wysłać 6 sztuk pełnowartościowego produktu – adresy zostaną podane przez 

Organizatora pod otrzymaniu Zgłoszenia. Produkty muszą dotrzeć do Komisji i 

Redakcji najpóźniej 5.06.2023 r. Nie zwracamy przesłanych produktów.  

5. Producent może zgłosić do Certyfikacji dowolną liczbę produktów ze swojego 

portfolio. 

6. Do Certyfikacji produkty może zgłosić Producent lub osoba przez niego upoważniona. 

7. Producent, który zgłasza produkty do Certyfikacji, akceptuje Regulaminu. 

 

 

 



III. Certyfikacja 

1. W 2023 r. odbywa się 1 Certyfikacja zgłoszonych do 5.06.2023 r. produktów 

kosmetycznych. 

2. Oceny produktów dokonuje Komisja Ekspertów. Produkty oceniane są w skali 1-20. 

Podstawą oceny są informacje zawarte w Zgłoszeniu oraz fizyczna postać 

pełnowartościowego produktu kosmetycznego. Certyfikowane są produkty, które 

uzyskały przynajmniej 16 punktów i nie powstały w czasie Certyfikacji inne 

wątpliwości Komisji (niewyjaśnione przez Producenta). 

3. Podstawą oceny są: skład produktu, opakowanie (dążenie do rozwiązań 

ekologicznych), przekaz na opakowaniu dot. składu adresowany do konsumenta 

(transparentność marki). 

4. Produkty ocena każdy z członków Komisji Ekspertów. Głos decydujący ma 

Przewodniczący Komisji Ekspertów. 

5. Koszt wydruku 1 Certyfikatu to 100 zł netto (chyba, że Producent zdecyduje się 

wykupić licencję – wtedy jest zwolniony z tej opłaty). 

6. Producent produktu, który otrzymał pozytywną ocenę Komisji Ekspertów i 

certyfikat Naturalne POLSKIE, będzie miał możliwość wykupienia licencji używanie 

znaku/loga programu Naturalne POLSKIE (działania promocyjne, zamieszczanie 

znaku na opakowaniu produktu). Opłata wynosi 1200 zł netto + 23% Vat. Licencja 

ważna jest przez 1 rok od otrzymania loga. Po tym okresie, jeśli Producent wyrazi 

taką chęć, możliwe będzie przedłużenie licencji na warunkach określonych w 

Załączniku nr 2. W celu wykupienia licencji należy podpisać umowę licencyjną oraz 

opłacić fakturę. 

7. Znak/logo zostanie przesłany w formacie elektronicznym. 

8. W przypadku zmiany składu produktu w czasie trwania licencji, fakt ten należy 

zgłosić Organizatorowi. Produkt zostanie poddany ponownej ocenie Komisji 

Ekspertów. 

9. Nie udostępniamy kart oceny Komisji Ekspertów. Istnieje możliwość skierowana do 

Komisji, za pośrednictwem Organizatora, zapytania dotyczącego uzasadnienia 

oceny produktu (do 14 dni od otrzymania informacji o niecertyfikowaniu 

zgłoszonego produktu kosmetycznego). 

10. Informacja o otrzymaniu/nieotrzymaniu certyfikatu zostanie przekazana 

Producentowi przez Organizatora na podany w Zgłoszeniu e-mail. 

 

 

 



IV. Dane osobowe 

1. Na potrzeby przeprowadzenia Certyfikacji, Producent zobowiązany będzie podać dane 

osobowe wymagane w Zgłoszeniu.  

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: Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.z 

siedzibą ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, e-mail: biuro@e-bmp.pl. 

 

3. 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 Spółka 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. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zakończenia trwania Programu 

Certyfikacji Kosmetyków Naturalne POLSKIE 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



lp. nazwa składnika  
wg INCI 

opis składnika uwzględniający właściwości chemiczne 
i biologiczne 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

 

 

 



Opakowanie (krótki opis):  

Inne, ważne wg Producenta informacje dot. produktu: 

 

 

 

Podpis 

 


