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REGULAMIN PROGRAMU „Puszka dla Maluszka”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.

Niniejszy regulamin programu (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady
programu pod hasłem: „Puszka dla Maluszka” (dalej także: „Program”), w szczególności
warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz
Uczestników (definicja poniżej) Programu.

2.

Organizatorem Programu jest spółka pod firmą: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000495738, NIP 5213623489 (dalej także: „Organizator” lub zamiennie
„Administrator”).

3.

Organizator organizuje Program w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: Nestlé Polska S.
A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 32), wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000025166, NIP 5270203968, kapitał
zakładowy 42.459.600 zł w całości opłacony (dalej także: „Zleceniodawca” lub
zamiennie „Nestle”).

4.

Program adresowany jest w szczególności do matek i ojców dzieci od 6-go miesiąca do
36-go miesiąca życia.

5.

Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza
uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

6.

Udział w Programie jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Programu
zgody na warunki i zasady Programu określone niniejszym Regulaminem. Biorąc udział
w Programie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Programie.

7.

Program obejmuje zakup mleka modyfikowanego marki NESTLE: NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO,
NAN OPTIPRO® Plus 3 HMO, NAN OPTIPRO® Plus 4; NAN SUPREMEPRO 2, NAN EXPERTPRO H.A.
2, NAN EXPERTPRO H.A. 3 (dalej łącznie: „Produkty”, a indywidualnie jako „Produkt”). Program
nie obejmuje zakupu mleka modyfikowanego marki NESTLE: (i) NAN SUPREMEPRO 1, (ii) NAN
OPTIPRO Plus 1 HMO, (iii) NAN EXPERTPRO H.A. 1, (iv) NAN OPTIPRO Plus 1 HMO w płynie, (v)
NAN OPTIPRO Plus 2 HMO w płynie, (vi) NAN OPTIPRO Plus 3 HMO w płynie, (vii) PreNAN®
Wzmacniacz mleka kobiecego, (viii) NAN A.R., (ix) NAN TOTAL COMFORT, (x) NAN Sensitive, (xi)
PreNAN, (xii) NAN EXPERTPRO Bezlaktozowy, (xiii) NAN OPTIPRO® 1, (xiv) NAN OPTIPRO® 2, NAN
OPTIPRO® 3, (xv) NAN OPTIPRO® 4, (xvi) NAN OPTIPRO® 5, innych produktów marki Nestle oraz
Produktów, które zakupione zostały w okresie innym niż okres trwania Programu.

8.

Wszelkie czynności związane z obsługą techniczną Programu prowadzi Organizator.

9.

Czynności związane z wydaniem Nagród (definicja poniżej) prowadzi Organizator.
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10.

Celem Programu jest promocja Produktów marki NAN firmy NESTLE.

11.

Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku,
poz. 847 z późn. zm.).

12.

Regulamin Programu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 847
z późn. zm.).
§ 2.
TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA PROGRAMU.

1.

Program przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.

2.

Dla Programu dedykowany jest serwis internetowy pod adresem URL:
www.puszkadlamaluszka.pl (dalej także: „Serwis” lub zamiennie „Strona Programu”).

3.

Program rozpoczyna się w dniu 02.08.2021 roku od chwili udostępnienia Strony
Programu i trwa do dnia 03.10.2021 roku z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 4 i 5
poniżej (dalej: „Czas Trwania Programu”).

4.

W Czasie Trwania Programu Organizator organizuje sprzedaż premiową (dalej także:
„Sprzedaż premiowa”). Okres trwania Sprzedaży premiowej: od dnia 02.08.2021 roku
od chwili udostępnienia Strony Programu do dnia 03.10.2021 roku albo do
wyczerpania Puli Nagród (definicja poniżej), jednakże dla wzięcia udziału w Sprzedaży
premiowej decydująca jest data dokonania przez Uczestnika zakupu jednorazowo co
najmniej dwóch Produktów, co zostanie uwidocznione na jednym paragonie w okresie
obowiązywania Sprzedaży premiowej.

5.

W Czasie Trwania Programu Organizator zorganizuje konkurs (dalej także: „Konkurs”).
Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.08.2021 roku od chwili udostępnienia na Stronie
Programu Zadania Konkursowego (definicja poniżej), o którym mowa w § 6 ust. 1
Regulaminu - i trwa do dnia 03.10.2021 roku do godz. 23:59 (dalej także: „Czas Trwania
Konkursu”).

6.

Zgłoszenia w Konkursie będą przyjmowane do dnia 03.10.2021 roku do godz. 23:59, tj.
do zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

7.

Wyniki Konkursu będą ogłaszane po zakończeniu każdego tygodnia trwania Konkursu
(dziewięciokrotnie) - tj.: (i) po zakończeniu pierwszego tygodnia Konkursu w dniu 9
sierpnia 2021 roku, (ii) po zakończeniu drugiego tygodnia Konkursu w dniu 16 sierpnia
2021 roku, (iii) po zakończeniu trzeciego tygodnia Konkursu w dniu 23 sierpnia 2021
roku, (iv) po zakończeniu czwartego tygodnia Konkursu w dniu 30 sierpnia 2021 roku, (v)
po zakończeniu piątego tygodnia Konkursu w dniu 6 września 2021 roku, (vi) po
zakończeniu szóstego tygodnia Konkursu w dniu 13 września 2021 roku, (vii) po
zakończeniu siódmego tygodnia Konkursu w dniu 20 września 2021 roku, (viii) po
zakończeniu ósmego tygodnia Konkursu w dniu 27 września 2021 roku, (ix) po
zakończeniu dziewiątego tygodnia Konkursu w dniu 4 października 2021 roku - na
Stronie Programu.
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§ 3.
UCZESTNICY.
1.

Uczestnikiem Sprzedaży premiowej może być wyłącznie osoba fizyczna, która: (i) jest
pełnoletnia, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) posiada miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (iv) zarejestrowała się jako
użytkownik Serwisu dostępnego pod adresem www.zdrowystartwprzyszlosc.pl, (v)
zapoznała się z Regulaminem Programu i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia,
(vi) spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, (vii) wyraziła zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu, (vii)
pozostawiła dane niezbędne do identyfikacji poprzez uzupełnienie udostępnionego na
Stronie Programu formularza (dalej także: „Uczestnik”).

2.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia wszystkie wymogi
wynikające z § 3 ust. 1 Regulaminu oraz rozwiązała Zadanie Konkursowe na Stronie
Programu w Czasie Trwania Konkursu (dalej także: „Uczestnik Konkursu”).

3.

W Programie nie mogą brać udziału osoby współpracujące (bez względu na rodzaj
współpracy) lub pozostające w stosunku pracy z Organizatorem lub Zleceniodawcą oraz
członkowie ich najbliższej rodziny, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające
we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub
kuratelą.

4.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 2
Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu, a w przypadku
późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do
dochodzenia jej zwrotu.

5.

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jak
również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia
Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa uczestniczenia w Programie na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.

6.

Uczestnictwo w Programie, Sprzedaży premiowej, Konkursie jest dobrowolne.

7.

Uczestnictwo w Programie, Sprzedaży premiowej, Konkursie jest nieodpłatne, a
Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział.

8.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu stanowi podstawę do
wykluczenia Uczestnika z Programu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych
okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody (definicja poniżej), prawo do dochodzenia
jej zwrotu.

9.

Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie i wszystkie działania lub
zaniechania wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub
powszechnie obowiązujących przepisów.

10.

Uczestnik może wziąć udział w Programie więcej niż jeden raz. W przypadku chęci
ponownego wzięcia udziału w Programie Uczestnik musi spełnić ponownie warunki
Sprzedaży premiowej, w tym zakupić co najmniej kolejne dwa Produkty na jednym
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paragonie i prawidłowo wypełnić Formularz.
§ 4.
ZASADY PROGRAMU. ZASADY UDZIAŁU W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ.
1.

Uczestnik, który w okresie obowiązywania Sprzedaży premiowej zakupi jednorazowo co
najmniej dwa Produkty, co zostanie uwidocznione na jednym paragonie i dokona
następnie prawidłowego Zgłoszenia (definicja poniżej) w trakcie obowiązywania
Sprzedaży premiowej, otrzyma Nagrodę na zasadach szczegółowo określonych w
Regulaminie, chyba, że Pula Nagród przewidzianych w Sprzedaży premiowej zostanie
uprzednio wyczerpana.

2.

Uczestnik spełniający kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 2 Regulaminu, który ponadto spełni wszystkie przesłanki (warunki lub
obowiązki), o których mowa w § 4 ust. 3-20 Regulaminu uzyska prawo do wzięcia udziału
w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.

Celem usunięcia wątpliwości Uczestnik chcąc skorzystać z Konkursu musi przystąpić do
Sprzedaży premiowej w okresie trwania Sprzedaży premiowej, o którym mowa w § 2
ust. 4 Regulaminu, przy czym zakup jednorazowo co najmniej dwóch Produktów, co
zostanie uwidocznione na jednym paragonie, objętych Sprzedażą premiową winien
obligatoryjnie nastąpić w okresie trwania Sprzedaży premiowej, o którym mowa w § 2
ust. 4 Regulaminu. Tym samym Uczestnik zobowiązany jest wysłać Formularz najpóźniej
w dniu 03.10.2021.

4.

Zgłoszenie udziału w Sprzedaży premiowej (zgłoszenie dokonania przez Uczestnika
jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów) - w terminie określonym w
Regulaminie - następuje on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (dalej
także: „Formularz”) znajdującego się na Stronie Programu, który będzie zawierał
następujące sekcje: (i) „Imię i nazwisko”, (ii) „Adres e-mail”, (iii) „Telefon”, (iv) „Miasto”,
„adres”, „kod pocztowy”, oraz “liczba zakupionych produktów”, “numer dowodu
zakupu”, “data zakupu” wraz z zaakceptowaniem warunków Programu (Sprzedaży
premiowej).

5.

Celem przystąpienia do Sprzedaży premiowej i uzyskania Nagrody, Uczestnik - w
terminie określonym w Regulaminie - winien łącznie spełnić następujące przesłanki:
a)

dokonać zakupu jednorazowo co najmniej dwóch Produktów, co zostanie
uwidocznione na jednym dowodzie zakupu, a następnie wypełnić Formularz
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej także: „Zgłoszenie”);

b)

zachować oryginał dowodu nabycia Produktów;

c)

podając prawdziwe dane Uczestnik winien prawidłowo wypełnić i wysłać
Formularz w okresie obowiązywania Sprzedaży premiowej, składając
jednocześnie:
(i)

oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego
treści;

(ii)

oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych o treści
następującej: wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez
Strona 4 z 16

REGULAMIN PROGRAMU „PUSZKA DLA MALUSZKA”

Administratora moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu oraz przekazanych Administratorowi:
(a)

w związku z organizacją Programu,

(b)

w celu udziału w Programie,

(c)

w celu obsługi Programu,

(d)

w celu zgłoszenia do Programu,

(e)

w celu uzyskania Nagrody,

(f)

w celu rozpatrywania reklamacji,

(g)

do celów podatkowych i księgowych,

(iii)

oświadczenie o wyrażeniu zgody, jako opiekun prawny dziecka, na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na Stronie
Programu na okres trwania Programu lub okres niezbędny do przygotowania
Nagrody po zakończeniu Programu w celu stworzenia magnetycznej etykiety
(Nagrody);

(iv)

oświadczenie
o
treści
następującej:
poinformowana/poinformowany, że:

zostałam/zostałem

(a)

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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
także: „RODO”), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w
związku z organizacją Programu,

(b)

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie
(Sprzedaży premiowej), uzyskania Nagrody, rozpatrywania reklamacji,
do celów podatkowych i księgowych,

(c)

odbiorcami danych osobowych są lub będą: podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym
wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych,
dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji
Programu (Sprzedaży premiowej), w tym podmioty konfekcjonujące i
przygotowujące Nagrody do wysyłki, realizujące wysyłkę Nagród, a
także wysyłkę mailingu,

(d)

dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili
wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z
Programu (Sprzedaży premiowej) lub do zakończenia i rozliczeniu
Programu (Sprzedaży premiowej), w tym dochowania obowiązków
publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje
obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie
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przepisów prawa w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi
późnej,
(e)

przetwarzanie obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym, ulicą i numerem
domu/mieszkania), adres korespondencyjny (wraz z kodem
pocztowym, ulicą i numerem domu/mieszkania), zakup Produktów,
udział w Programie (Sprzedaży premiowej), datę zgłoszenia w
Programie (Sprzedaży premiowej),

(f)

przysługuje mi prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do
organu nadzoru.

6.

Uczestnik zobowiązany jest także do wgrania na Stronie Programu zdjęcia swojego
dziecka, które zostanie wykorzystane wyłącznie w celu stworzenia spersonalizowanej
etykiety (Nagroda). Zdęcie powinno ważyć maksymalnie 3 MB i być formacie jpg lub png.

7.

Uczestnik zobowiązuje się do wgrania zdjęcia tylko i wyłącznie swojego dziecka. W
przypadku naruszenia tego zobowiązania Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za
naruszenie praw osób trzecich.

8.

Uczestnik wgrywając na Stronie Programu zdjęcie swojego dziecka udziela nieodpłatnej
licencji obejmującej wielokrotne oraz nieodpłatne korzystanie w całości, jak i w dowolnie
wybranych fragmentach z wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu wgranym na
Stronie Programu przez Organizatora lub Nestle lub podmioty powiązane z
Organizatorem lub współpracujące z Organizatorem, jak również przez podmioty
wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w
szczególności w zakresie: (i) utrwalania i zwielokrotniania drukiem lub podobną
techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, (ii) wydawania (publikowania) i
rozpowszechniania, (iii) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzania kopii takich
zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie
komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,
(iv) utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i w jakiejkolwiek formie, a w
szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku
komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet), (v) zwielokrotnienia
jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną na
kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką
zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet) oraz
telekomunikacyjnej, celem przygotowania i wydruku zindywidualizowanej etykiety
(Nagrody).

9.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w
Regulaminie, a przysyłając zdjęcie dziecka oświadcza, że utwór w rozumieniu prawa
autorskiego, w szczególności wgrane zdjęcie stanowi jego wyłączną własność, w
szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie narusza praw
osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia
Organizatorowi licencji niewyłącznej w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie
Programu (Sprzedaży premiowej) zgodnie z Regulaminem, w tym przede wszystkim
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wykonania zindywidualizowanej etykiety magnetycznej.
10.

Wgrane zdjęcie musi być autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr
osobistych osób trzecich.

11.

Weryfikacja Zgłoszenia nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia Zgłoszenia.

12.

Wyłącznym potwierdzeniem prawidłowości Zgłoszenia udziału w Programie (A
Sprzedaży premiowej) jest e-mail przesyłany Uczestnikowi przez Organizatora, w którym
Organizator potwierdzi Uczestnikowi, że weryfikacja poprawności Zgłoszenia przebiegła
pozytywnie.

13.

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail na adres Uczestnika
oraz nawiązywania połączeń telefonicznych z podanym telefonem Uczestnika - celem
weryfikacji, czy podany przez Uczestnika adres e-mail i numer telefonu są prawidłowe,
aktywne i należą do Uczestnika. W razie, gdy Uczestnik nie odpowie na otrzymaną od
Organizatora weryfikacyjną wiadomość e-mail (w terminie 3 dni od jej otrzymania), nie
odbierze telefonu (pomimo 3 prób nawiązania połączenia) lub gdy telefon odbierze inna
osoba niż wskazana przy zgłaszaniu się do Programu (Sprzedaży premiowej) i
niezwłocznie nie przekaże telefonu Uczestnikowi - Organizator zastrzega sobie prawo do
dyskwalifikacji takiego zgłoszenia i niewydania Nagrody.

14.

Nie jest Uczestnikiem Sprzedaży premiowej osoba dokonująca zakupu Produktów
objętych Sprzedażą premiową w porozumieniu z inną osobą, dokonującą zakupów w
miejscu prowadzenia Sprzedaży premiowej i na jej rachunek. W razie stwierdzenia ww.
okoliczności Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody.

15.

Udział w Sprzedaży premiowej biorą wyłącznie Zgłoszenia wysłane za pośrednictwem
Formularza i spełniające wszystkie wymagania wynikające z niniejszego Regulaminu.

16.

Dane Uczestnika podane w Formularzu winny być prawdziwe.

17.

Podstawą uznania Zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody będzie
dołączenie dowodu zakupu Produktów już zgłoszonego przez tego samego lub innego
Uczestnika. W przypadku dokonania Zgłoszenia tego samego Produktu (Produktów) lub
tego samego dowodu zakupu Produktu (Produktów) przez różnych Uczestników,
Organizator wezwie Uczestników do przedłożenia oryginału paragonu lub faktury
zakupu Produktu (Produktów). Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów
do wglądu przez Organizatora lub osobę działającą w imieniu Organizatora oznaczać
będzie brak spełnienia warunków udziału w Programie (Sprzedaży premiowej).

18.

Za nieprawidłowe zostanie uznane Zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem
podrobionych lub przerobionych dokumentów zakupu. W razie uzasadnionego
podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Programu (Sprzedaży premiowej)
dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zażądać okazania
przez Uczestnika oryginałów dokumentów, których skany lub zdjęcia lub kserokopie
zostały przesłane w ramach Zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia
oryginałów takich dokumentów do wglądu przez Organizatora lub osobę działającą w
imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Programie
(Sprzedaży premiowej).

19.

Posłużenie się w ramach Programu (Sprzedaży premiowej) dokumentem podrobionym
lub przerobionym jest podstawą wykluczenia z udziału w Programie (Sprzedaży
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premiowej). W przypadku wykluczenia z udziału w Programie (Sprzedaży premiowej) z
tej przyczyny Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody, którą uzyskał na
podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.
20.

Jeden Produkt może zostać zgłoszony do udziału w Programie (Sprzedaży premiowej)
tylko raz. Jeden dowód zakupu upoważnia do odebrania jednej Etykiety Magnetycznej.
§ 5.
NAGRODY W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA.

1.

Nagrodami w Sprzedaży premiowej są spersonalizowane etykiety magnetyczne na
puszkę mleka modyfikowanego NAN (dalej także łącznie: „Nagrody” lub indywidualnie
„Nagroda” lub zamiennie łącznie „Magnetyczne Etykiety” lub indywidualnie
„Magnetyczna Etykieta”) o wartości 14,49 zł (czternaście złotych czterdzieści dziewięć
groszy).

2.

Łączna pula Nagród w Sprzedaży premiowej wynosi 7.000 (siedem tysięcy) (dalej także:
„Pula Nagród”).

3.

O wyczerpaniu Puli Nagród w Sprzedaży premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani
za pomocą Strony Programu.

4.

Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania Puli Nagród lub do dnia obowiązywania
Sprzedaży premiowej, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu.

5.

Przyznanie Nagrody uzależnione jest wyłącznie od kolejności wpływu prawidłowych
Zgłoszeń i dostępności Nagród przewidzianych w ramach Puli Nagród.

6.

Uczestnik, który spełnił warunki określone w Regulaminie otrzyma Nagrodę pod
warunkiem, że Pula Nagród nie została jeszcze wyczerpana.

7.

Nagrody zostaną wydane przez Organizatora uprawnionym do ich otrzymania
Uczestnikom za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia. Weryfikacja
Zgłoszenia następuje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od dnia poprawnego
wypełnienia i przesłania Formularza wraz ze skanami lub zdjęciami wymaganych
dokumentów, za pośrednictwem Strony Programu. Uczestnik potwierdza otrzymanie
przesyłki własnoręcznym podpisem. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia
przez osobę doręczającą Nagrodę o okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu
Produktów, którego skan, wydruk skanu lub zdjęcia lub kserokopia zostały przesłane w
ramach Zgłoszenia. Organizator zastrzega, że prawo do odbioru Nagrody może zostać
uwarunkowane popisaniem stosownego protokołu odbioru lub innego potwierdzenia
odbioru przesyłki.

8.

W przypadku niemożności wydania Nagrody Uczestnikowi lub nieodebrania Nagrody
zgodnie z trybem i w terminach określonych w Regulaminie z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Nagroda pozostanie w posiadaniu Organizatora, a jej odbiór będzie
możliwy w siedzibie Organizatora przez 30 (trzydzieści) dni od chwili bezskutecznej
dostawy - osobiście przez Uczestnika lub Nagroda może zostać ponownie wydana przez
Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Uczestnika, zależnie od decyzji
Uczestnika.

9.

Uczestnik nie może żądać wypłaty ekwiwalentu wartości Nagrody w gotówce, bądź
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przekazania jej w innej niż wskazana w Regulaminie formie.
10.

Wartość Magnetycznej Etykiety, którą otrzymać może Uczestnik wynosi 14,49 zł brutto
za sztukę.

11.

Uczestnik, który otrzyma Nagrodę nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do
otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

12.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi
handlowemu.

13.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Organizator informuje, iż przekazanie Nagród w
Sprzedaży premiowej jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu
przekazania Nagród w celach podatkowych.
§ 6.
ZASADY PROGRAMU. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE.

1.

Zadanie Konkursowe, które ma wykonać Uczestnik Konkursu na Stronie Konkursu w
Czasie Trwania Konkursu polega na udzieleniu przez Uczestnika Konkursu opisowej
odpowiedzi w języku polskim, maksymalnie 500 znaków (tekst do wprowadzenia w
przeznaczonym do tego polu na Stronie Programu) na pytanie konkursowe: „Co robisz,
aby zapewnić maluszkowi zdrowy start w przyszłość?” (dalej także: „Zadanie
Konkursowe”).

2.

Warunkiem udziału w Konkursie jest udział w Sprzedaży premiowej, która stanowi drugą
część Programu pod nazwą “Puszka dla maluszka”
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie (zgłoszenia do Konkursu) jest:

3.

a)

rozwiązanie przez Uczestnika Konkursu na Stronie Konkursu w Czasie Trwania
Konkursu Zadania Konkursowego,

b)

zaakceptowanie przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu,

c)

wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu,

d)

pozostawienie danych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika Konkursu poprzez
uzupełnienie udostępnionego na Stronie Programu formularza.

4.

Zgłoszenie do Konkursu jest prawidłowe (skuteczne) wyłącznie, gdy Uczestnik Konkursu
wykonał Zadanie Konkursowe w całości, tj. udzielił opisowej odpowiedzi w języku
polskim na Stronie Programu na pytanie konkursowe oraz spełnił wszystkie inne wymogi
określone w Regulaminie.

5.

Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 Regulaminu
oraz spełnienie wymogów, o których mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu stanowi
zgłoszenie udziału w Konkursie.

6.

Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz. W przypadku
chęci ponownego wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu musi spełnić
ponownie warunki Sprzedaży premiowej, tj. zakupić co najmniej kolejne dwa Produkty
na jednym paragonie, wziąć udział w Sprzedaży premiowej, prawidłowo wypełnić
Formularz, a następnie wziąć udział w Konkursie.
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7.

Wykonanie przez Uczestnika Konkursu Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 6
ust. 1 Regulaminu musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika Konkursu i nie może
naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

8.

Uczestnika Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień
określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że
utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, czy odpowiedzi
zamieszczone na Stronie Programu w wykonaniu Zadania Konkursowego stanowią jego
wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie
autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym
praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji
niewyłącznej w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z
Regulaminem.

9.

W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: (i) naruszają
obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do
znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego
autorstwa Uczestnika Konkursu, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za
wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność,
zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w
szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii)
zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., (iii)
są sprzeczne z Regulaminem.

10.

Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestnika Konkursu, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub
Nestle, godzą w wizerunek Organizatora lub Nestle lub z innych względów w ocenie
Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

11.

Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje jury (dalej także: „Jury”)
powołane przez Organizatora w trzyosobowym składzie.

12.

W wyniku przeprowadzonego Konkursu wskazanych zostanie spośród wszystkich
Uczestników Konkursu łącznie 63 (sześćdziesięciu trzech) zwycięzców Konkursu (dalej
także: „Zwycięzcy” oraz indywidualnie „Zwycięzca”), którzy otrzymają łącznie 63
(sześćdziesiąt trzy) Nagrody Konkursowe (definicja poniżej). Celem usunięcia
wątpliwości jeden Zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę Konkursową.

13.

Posiedzenia Jury, na których nastąpi wybór 63 (sześćdziesięciu trzech) Zwycięzców
odbędą się w dniach: (i) 9 sierpnia 2021 roku, (ii) 16 sierpnia 2021 roku, (iii) 23 sierpnia
2021 roku, (iv) 30 sierpnia 2021 roku, (v) 6 września 2021 roku, (vi) 13 września 2021
roku, (vii) 20 września 2021 roku, (viii) 27 września 2021 roku, (ix) 4 października 2021
roku.

14.

Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora lub w innym
miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Jury w każdym tygodniu wybierze
Zwycięzców na zasadach określonych w § 6 ust. 12 Regulaminu, przy czym Zwycięzcy w
każdym tygodniu wybierani będą z grona wszystkich Uczestników Konkursu, którzy
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wykonali Zadanie Konkursowe od dnia rozpoczęcia Konkursu, nie zaś spośród
Uczestników Konkursu, którzy wykonali Zadanie Konkursowe w danym tygodniu. Celem
usunięcia wątpliwości Uczestnik Konkursu może zostać wybrany Zwycięzcą w ostatnim
tygodniu trwania Konkursu, pomimo, że wykonał Zadanie Konkursowe i zgłosił się do
Konkursu w pierwszym tygodniu, a jego Zadanie Konkursowe w poprzednich tygodniach
nie znalazło uznania Jury.
15.

Kryterium wyboru Zwycięzców jest najciekawsze i najbardziej wyróżniające
wykonanie Zadania Konkursowego oraz inwencja twórcza autora.

się

16.

Wyniki Konkursu - po wskazaniu przez Jury Zwycięzców - zostaną podane do publicznej
wiadomości na Stronie Programu poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska
Zwycięzcy, odpowiednio w dniach: (i) 9 sierpnia 2021 roku, (ii) 16 sierpnia 2021 roku, (iii)
23 sierpnia 2021 roku, (iv) 30 sierpnia 2021 roku, (v) 6 września 2021 roku, (vi) 13
września 2021 roku, (vii) 20 września 2021 roku, (viii) 27 września 2021 roku, (ix) 4
października 2021 roku, a Organizator poinformuje wszystkich Zwycięzców o przyznaniu
Nagrody Konkursowej wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adresy e-mail
podane przez Zwycięzców podczas dokonywania Zgłoszenia Udziału w Konkursie.

17.

Zwycięzcą może zostać wyłącznie Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie wymogi
określone w Regulaminie.
§ 7.
NAGRODY KONKURSOWE.

1.

W Konkursie zostaną przyznane łącznie 63 (sześćdziesiąt trzy) nagrody dla Zwycięzców
Konkursu (dalej także indywidualnie: „Nagroda Konkursowa”, zaś łącznie: „Nagrody
Konkursowe”)
Nagrody Konkursowe:
63 (sześćdziesiąt trzy) sztuki voucherów o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt
złotych) brutto do sieci sklepów SMYK (https://www.smyk.com) wysyłany na adres email Uczestnika Konkursu podany podczas zgłaszania się do Programu wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną o wartości 11,11% Nagrody Konkursowej, tj. kwotą 28,00 zł
(dwadzieścia osiem zlotych), która nie zostanie wypłacona każdemu ze Zwycięzców i
zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.
2. Za odprowadzenie podatku do odpowieniego Urzędu Skarbowego odpowiada
Organizator.

3.

Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymanych Nagród
Konkursowych na osoby trzecie.

4.

Nagrody Konkursowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani obrotowi.

5.

Organizator informuje, iż przekazanie Nagród Konkursowych w Konkursie może być
uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania Nagród Konkursowych w
celach podatkowych.
§ 8.
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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU.
1.

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się Regulaminem Konkursu i akceptuje
wszystkie jego postanowienia.

2.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że: (i) jest wyłącznym autorem treści Zadania
Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, (ii) osobom trzecim nie
przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego, (iii) Zadanie
Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231 z późn. zm.), (iv) Zadanie Konkursowe nie narusza
żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo
własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 286 z późn. zm.), (v)
Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych
osobowych (vi) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić
Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania
Konkursowego.

3.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne
z akceptacją postanowień Regulaminu bez konieczności składania dodatkowych
odrębnych oświadczeń i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia
i zobowiązania w następującym zakresie: (i) Zadanie Konkursowe jest indywidualną
twórczością Uczestnika, (ii) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do Zadania
Konkursowego i nie jest ono ograniczone ani obciążone prawami na rzecz osób trzecich,
(iii) Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zadania Konkursowego do celów
związanych z Konkursem, (iv) wykorzystanie przez Organizatora Zadania Konkursowego
zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie naruszy praw osób trzecich lub dóbr
osobistych osób trzecich lub innych praw, (vi) Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na
wykorzystanie Zadania Konkursowego zgodnie z celami Konkursu i wyraża zgodę na
opublikowanie Zadania Konkursowego na Stronie Konkursu, a także wyraża zgodę na
wykorzystanie Zadania Konkursowego do ewentualnych innych potrzeb związanych z
Konkursem.

4.

Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
wykorzystania Zadania Konkursowego.

5.

Uczestnik bezwarunkowo udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z
Zadania Konkursowego w związku z celami Konkursu, także do ewentualnych wszelkich
innych potrzeb Organizatora, w tym potrzeb reklamowych lub marketingowych w
dowolnych mediach, przy czym licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych,
na okres 5 lat od dnia wykonania Zadania Konkursowego w zakresie autorskich praw do
wykorzystania Zadania Konkursowego w związku z organizowanym przez Organizatora
Konkursem na następujących polach eksploatacji: wprowadzania do obrotu
publicznego, wystawiania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w
wybranym miejscu i czasie (w Internecie) i jednocześnie udziela zezwolenia na tworzenie
opracowań Zadania Konkursowego, czy połączenie Zadania Konkursowego z innymi
Zadaniami Konkursowymi lub innymi utworami.

6.

Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw
osobistych do Zadania Konkursowego.
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7.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie Zadania
Konkursowego na portalach społecznościowych Organizatora, Nestle, na Stronie
Programu oraz ewentualnie stronach internetowych Organizatora.
§ 9.
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU.

1.

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne
jest:
a. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
b. połączenie z siecią Internet,
c. zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami
dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym
obsługującej technologie Java i Java Script.
§ 10.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1.

Uczestnikom Programu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w
zakresie przebiegu Programu (Sprzedaży premiowej lub Konkursu), w tym wydania
Nagród lub Nagród Konkursowych.

2.

Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (Sprzedaży premiowej lub Konkursu) powinny
być zgłaszane na piśmie na adres siedziby Organizatora oraz zawierać dopisek
„Reklamacja - Program Puszka dla Maluszka”

3.

Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej
reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, umożliwiające kontakt z osobą składającą
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.

Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora do 7 dni od zakończenia
Programu. Reklamacje złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

5.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania.

6.

Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

7.

Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na
mocy odrębnych przepisów.
§ 11.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem Strony Programu, dostawców usług internetowych
i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody lub
Nagrody Konkursowej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

3.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestników.
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§ 12.
DANE OSOBOWE.
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest spółka pod firmą:
They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska
12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych
obowiązującym prawem.

2.

Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z
organizacją Programu przetwarzane są:

3.

a)

w celu udziału, przeprowadzenia Programu, ogłoszenia wyników Konkursu,
przekazania Nagrody, Nagrody Konkursowej, rozpatrywania reklamacji, w celach
podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z
Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora danych, wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (ii)
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Programie, przekazania Nagród, Nagród
Konkursowych, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów
podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami
danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, Nestle, podmioty współpracujące i
świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania
danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji
Programu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili
wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Programu, (v)
przetwarzanie obejmuje w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr
telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, datę zgłoszenia do
Programu;

b)

o ile Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych - w celach
marketingowych, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust.
1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
Nestle, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym
wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera,
podmioty współpracujące przy organizacji Programu, (iii) dane osobowe będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię
(imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń,
adres e-mail, datę zgłoszenia w Programie, (v) Uczestnik nie ma obowiązku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne
do udziału w Programie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim ustępie.
Dane osobowe uczestników Programu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu
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Programu, w tym wydaniu Nagród lub Nagród Konkursowych i dochowaniu obowiązków
publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich
przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom
przysługują prawa do: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iii) wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, (v) przeniesienia danych osobowych, (vi) wniesienia skargi do organu
nadzoru. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy
skontaktować się z Administratorem: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres:
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), mail: iod@they.pl.
§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Regulamin dostępny jest na Stronie Programu oraz w siedzibie Organizatora.

2.

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Programie (Sprzedaży premiowej lub Konkursie).

3.

Organizator uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu, przy czym Organizator
zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa
w Programie.

4.

W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników
umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Programu.

5.

Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

6.

Zarówno Uczestnicy Programu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Programu w sposób ugodowy, na drodze
negocjacji.

7.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

8.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2021 roku w momencie opublikowana go
na Stronie Programu.

10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2021 roku
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