REGULAMIN PROMOCJI PN. „MaliNowość”
(dalej: Regulamin)
A.

PODSTAWOWE ZASADY
W promocji nagrodzimy uczestników, którzy spełnią warunki opisane w Regulaminie, w tym
w okresie trwania promocji zakupią jednorazowo minimum dwa dowolne opakowania
jogurtów „Actimel” w dowolnym sklepie sieci „Biedronka”, zachowają oryginał dowodu
zakupu oraz zarejestrują go na stronie internetowej www.actimelmalinowy.pl.

B.

Promocja trwa w dniach od 11 marca 2019 r. do 24 marca 2019 r. – jest to okres, w którym
uczestnicy mogą dokonywać zakupów produktów promocyjnych oraz zgłaszać udział w
promocji.

C.

Każdego dnia okresu trwania Promocji przeznaczonych do wydania jest 100 (słownie: sto)
sztuk nagród).

D.

Do wydania w promocji są nagrody rzeczowe w postaci materiałowych toreb składanych w
kształt maliny.

E.

Organizatorem promocji jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o
kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 7792183071,
REGON: 634370884 (dalej: Organizator).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami promocji pn. „MaliNowość” (dalej:
Promocja). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, przyznawania nagród,
postępowanie reklamacyjne, a także jakie są reguły przetwarzania danych osobowych na
potrzeby Promocji.
1. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.1.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które dokonują zakupu produktów
objętych Promocją w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego)(dalej:
Uczestnicy).

1.2.

Promocja przeprowadzana jest w sklepach sieci „Biedronka” znajdujących się na terenie
Polski (dalej: Sklepy lub odpowiednio Sklep), tzn. aby wziąć udział w Promocji należy
zakupić jednorazowo minimum dwa dowolne opakowania jogurtów „Actimel” w
dowolnym Sklepie.

1.3.

W Promocji premiowany jest zakup jogurtów „Actimel” dystrybuowanych w wielopakach,
(dalej: Produkty Promocyjne).

1.4.

Pojedyncza nagrodę w Promocji stanowi materiałowa torba składana w kształt maliny o
wartości jednostkowej 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) brutto.

1.5.

Do wydania w Promocji przeznaczonych jest łącznie 1.400 sztuk nagród, przy czym każdego
dnia okresu trwania Promocji przeznaczonych do wydania jest 100 sztuk nagród. Oznacza
to, że w przypadku wyczerpania się puli nagród przeznaczonych na dany dzień okresu
trwania Promocji, Promocja ulega zawieszeniu do dnia następnego. W przypadku jednak,
gdyby pula nagród z danego dnia nie została wyczerpana lub nie zostały spełnione
wszystkie warunki do wydania nagród z puli na dany dzień trwania Promocji, nieprzyznane
nagrody przechodzą na następne dni trwania Promocji, aż do ostatniego dnia trwania
Promocji.

1.6.

Aby otrzymać nagrodę w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące
warunki:
1.6.1. w okresie od dnia 11 marca 2019 do dnia 24 marca 2019 r. (dalej: okres trwania
Promocji), z zastrzeżeniem pkt 1.5. Regulaminu, dokonać jednorazowego (tzn.
stwierdzonego na jednym dowodzie zakupu) zakupu co najmniej dwóch opakowań
Produktów promocyjnych i zachować oryginał dowodu zakupu oraz
1.6.2. jako jedna z pierwszych stu osób w danym dniu okresu trwania Promocji zgłosić
udział w Promocji i dokonać rejestracji dowodu zakupu poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na stronie internetowej www.actimelmalinowy.pl (dalej:
Strona internetowa).

1.7.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących danych:
1.7.1. imię i nazwisko,
1.7.2. adres do wysyłki nagrody;
1.7.3. adres e-mail;
1.7.4. numer telefonu;
1.7.5. datę dowodu zakupu;
1.7.6. numer paragonu;
1.7.7. zdjęcie dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie
z pkt 1.6.1. Regulaminu.

1.8.

Zdjęcie dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 1.7.4. Regulaminu powinno spełniać
następujące wymagania:
1.8.1. Zdjęcie musi być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości co
do swojej autentyczności (zdjęcie nie może być przerabiane ani modyfikowane przy
użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki zdjęć);
1.8.2. na Zdjęciu muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje:
data i miejsce dokonania zakupu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić
pozwalające stwierdzić, że zakupione zostały Produkty Promocyjne. Organizator
zastrzega sobie prawo nieuwzględniania Zdjęć, które są niewyraźne, a przez to w
łatwy sposób nie jest możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego
w Promocji.

1.9.

W przypadku wyczerpania się puli nagród w danym dniu okresu trwania Promocji,
Organizator poinformuje o tym Uczestników publikując informację na Stronie internetowej
Promocji. Wobec tego, przed przystąpieniem do udziału w Promocji Uczestnicy powinni
sprawdzić za pośrednictwem Strony internetowej, czy pula nagród przeznaczonych do
wydania na dany dzień Promocji nie została jeszcze wyczerpana. W sytuacji, gdy Uczestnik
prześle zgłoszenie w Promocji po tym, jak pula nagród w Promocji zostanie wyczerpana w
danym dniu, wówczas na podstawie tego zgłoszenia nie jest uprawniony do otrzymania
nagrody w Promocji, a zgłoszenie to nie zostaje automatycznie przypisane do nagrody z puli
nagród przeznaczonych do wydania następnego dnia okresu trwania Promocji (zgłoszenie
„nie przechodzi” automatycznie na kolejny dzień). Uczestnik zachowuje jednak szansę na
otrzymanie nagrody w Promocji i może na podstawie takiego zakupu (dowodu zakupu, o
którym mowa w pkt 1.6.1. Regulaminu) dokonać ponownego zgłoszenia w inny dzień
trwania Promocji.

1.10. Jeden dowód zakupu może być podstawą do przyznania tylko jednej nagrody w Promocji.
Jednorazowy zakup większej ilości Produktów promocyjnych (wielokrotności dwóch
opakowań Produktów Promocyjnych) nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń
i odbioru więcej niż jednej nagrody.

1.11. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji więcej niż jedną nagrodę, o ile dla każdej z nich
spełni odrębnie wszystkie warunki jej otrzymania przewidziane w Regulaminie. W
przypadku, gdy ten sam Uczestnik, dwóch lub więcej różnych Uczestników zgłosi w
Promocji ten sam dowód zakupu to działanie takie uznaje się za rażące naruszenie
Regulaminu, które może być podstawą do wykluczenia takiego Uczestnika lub Uczestników
z dalszego udziału w Promocji.
1.12. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu Produktów Promocyjnych,
również na wypadek, gdyby Organizator podjął uzasadnione wątpliwości co do zgodności
postępowania Uczestnika z Regulaminem. W takiej sytuacji Organizator może
przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, w tym zwłaszcza zobowiązać
Uczestnika do przedstawienia do wglądu wszystkich oryginalnych dowodów zakupu, na
podstawie których Uczestnik dokonał zgłoszeń w Promocji.
1.13. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Promocji może korzystać wyłącznie z jednego
adresu e-mail. W ramach udziału w Promocji z jednego adresu e-mail nie może korzystać
więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się
wyłącznie ten adres, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym formularzu
zgłoszeniowym. Każdy adres e-mail traktowany jest w Promocji jako odrębny Uczestnik.
Zgłoszenie udziału w Promocji przez tego samego Uczestnika z podaniem innego adresu email, a także zgłoszenie udziału w Promocji przez dwóch lub więcej Uczestników
z podaniem tego samego adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być
podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Promocji i pozbawienia jej prawa do
nagrody.
2. ZASADY WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ I WYDAWANIA NAGRÓD
2.1.

W celu wyłonienia Uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody w Promocji,
Organizator weryfikuje prawidłowość nadesłanych w Promocji zgłoszeń, zgodnie z
kolejnością ich rejestrowania przez system wykorzystywany przez Organizatora do
zbierania zgłoszeń w Promocji.

2.2.

W terminie dwóch dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia w Promocji, Organizator, za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany w formularzu adres e-mail, poinformuje
Uczestników o przyznaniu im nagród. W przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma w ww.
okresie informacji zwrotnej od Organizatora oznacza to, że nie znalazł się w grupie
pierwszych stu Uczestników, którzy spełnili warunki otrzymania nagrody w danym dniu.

2.3.

W sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Uczestnika, jego
uprawnień do uzyskania nagrody w Promocji, autentyczności zgłoszonego przez niego
zdjęcia lub dowodu zakupu, czy też zgodności postępowania Uczestnika z Regulaminem,
Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww.
wątpliwości, w tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do podania innych,
dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w Promocji.

2.4.

Wysyłka nagród nastąpi w terminie do dziesięciu dni roboczych od dnia poinformowania o
przyznaniu nagród, zgodnie z pkt 2.2. Regulaminu, na adres korespondencyjny podany
przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym na Stronie internetowej.

2.5.

Nagrody zostaną wysłane przesyłką poleconą (listem) za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub przesyłką kurierską.

2.6.

Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Nagrody nieodebrane w
terminie z winy Uczestników lub nagrody osób wykluczonych z udziału w Promocji, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

3. REKLAMACJE
3.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 8 kwietnia 2019 r.
(decyduje data wpływu do Organizatora).

3.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Albedo
Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja - MaliNowość”.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny
Uczestnika oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie
określonego zachowania się przez Organizatora.

3.3.

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia
reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od
daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi.

3.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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.

4.2.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych
przeprowadzenia Promocji znajduje się w załączniku do Regulaminu.

na

potrzeby

5. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.

W Promocji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej)
przez: Organizatora, Danone sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO
000013290 (zwana w Regulaminie jako Danone) oraz inne podmioty związane
bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Promocji, a także osoby pozostające z ww.
osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub
bliskiego stosunku towarzyskiego.

5.2.

Oryginalny dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia
następujące warunki:
5.2.1. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez Sklep, którego dane na nim się znajdują i
nie jest podrobiony lub sfałszowany;
5.2.2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy
ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany,
rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych
dokumentów zakupowych;
5.2.3. na liście zakupów na dowodzie zakupu jest oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż
zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje
adnotacja Sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów
promocyjnych;
5.2.4. jest opatrzony datą, która mieści się w okresie trwania Promocji.

5.3.

W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji. Organizator ma prawo do
wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy w szczególności:
5.3.1. biorą udział w Promocji z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
5.3.2. prowadzą działania sprzeczne z prawe, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
5.3.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

5.4.

Dowodem zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Promocji jest oryginalny paragon
fiskalny albo oryginalna faktura VAT wystawiona Uczestnikowi dokonującemu zakupów
Produktów Promocyjnych jako konsument (tzw. „konsumencka” faktura VAT, tj. bez
numeru NIP). Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Promocji na podstawie innego
dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. kserokopie dowodu zakupu, potwierdzenia
dokonania płatności kartą itp.

5.5.

Data i godzina na paragonie fiskalnym nie może być późniejsza niż data dokonania
zgłoszenia udziału w Promocji.

5.6.

Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.7.

Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

5.8.

Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

5.9.

Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach losowych.

5.10. Promocja – jako sprzedaż premiowa – realizowana jest przez Organizatora jako
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W sprawach
nieuregulowanych
w Regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5.11. Regulamin Promocji jest jawny i dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie
internetowej Promocji.
5.12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli Nagród przewidzianych
do wydania w Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu
poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie do
uczestnictwa w Promocji.

ZAŁĄCZNIK
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROMOCJI
PN.„MaliNowość”
(dalej: Promocja)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Danone spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości
53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290). Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się pod adresem: iod.danone@danone.com.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
a.

przeprowadzenia Promocji w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes administratora);

b.

ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w Promocji
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji, w tym odbiór Nagrody.
4. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Promocji
(Albedo Marketing sp. z o.o.), a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator
przeprowadza Promocję i wydaje przewidzianej w niej nagrody, tj. operator pocztowy,
podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne i księgowe.
5. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Promocji jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak
odpowiednio:
a. przez czas przeprowadzenia Promocji oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń
związanych z uczestnictwem w Promocji
.
6. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać
w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:


prawo dostępu do treści swoich danych osobowych



prawo do sprostowania



prawo do ograniczenia przetwarzania danych



prawo do żądania usunięcia danych



prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

7. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem..
8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

