REGULAMIN AKCJI SAMPLINGOWEJ „PURINA ONE® – akcja samplingowa”
(dalej: Regulamin)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji samplingowej pt. „PURINA ONE® – akcja samplingowa” (dalej: Akcja) jest spółka
MeatNet Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa, 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 0000476165, posiadający NIP 9512371164, o
kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („Organizator”).
1.2. Akcja odbywać się będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 15 października 2018 roku do
30 listopada 2018 roku lub do wyczerpania łącznej puli produktów testowych zgodnie z pkt 2.14. Regulaminu.
Czynności związane z postępowaniem reklamacyjnym zostaną zakończone do dnia 14 grudnia 2018 roku.
1.3. Akcja przewiduje dobrowolne uczestnictwo kandydatów.
1.4. Akcją objęty jest podarunek jednego zestawu startowego Purina ONE®, w skład którego wchodzą (dalej:
Produkty Promocyjne):
1.4.1. Purina ONE®; format 50g – 4 opakowania próbki produktu
1.4.2. Ulotka
1.5. Informacje na temat Akcji udostępnione będą na stronie internetowej www.kociarze.pl/rejestracja.
1.6. Udział w Akcji jest dobrowolny.
1.7. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu
oraz jego akceptacja.
1.8. 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 r. o grach hazardowych.
2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI ORAZ PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

2.1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oraz nabywające
Usługi Promocyjne dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tzn. w
charakterze konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnicy).
2.2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): MeatNet sp. z o.o. oraz
NESTLÉ Polska S.A., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu
poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów,
rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.
2.3. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien w okresie od 15 października 2018 roku do 30 listopada 2018
roku:
2.3.1. założyć konto w serwisie www.kociarze.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie www.kociarze.pl/odbierz-karme;
2.3.2. podjąć 3-tygodniowe wyzwanie.
2.4. Za chwilę zarejestrowania zgłoszenia poprzez Formularz zgodnie z pkt 2.3.1. Regulaminu uważa się wpływ
zgodnego z Regulaminem Formularza na serwer teleinformatyczny Organizatora.
2.5. Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać następujące dane oraz oświadczenie Uczestnika
potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.
2.5.1. imię i nazwisko Uczestnika;
2.5.2. adres e-mail Uczestnika;
2.5.3. numer telefonu Uczestnika;
2.5.4. adres zamieszkania Uczestnika;
2.5.5. nazwę Użytkownika serwisu;

2.5.6. hasło do logowania się do konta Użytkownika w serwisie www.kociarze.pl.
2.6. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem
rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Akcji.
2.7. Spośród osób zamieszkujących pod tym samym adresem - udział w Akcji może zgłosić tylko jedna z takich
osób. W przypadku zgłoszenia udziału w Akcji przez inną osobę posiadającą ten sam adres zamieszkania
Nagroda może być wydana tylko temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał swojego zgłoszenia.
Art. 221 Kodeksu cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”
2.8. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zestawu w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków
wynikających z Regulaminu, zwłaszcza w przypadku niepełnego uzupełnienia Formularza, tj. bez podania
wszystkich danych, o których mowa w pkt 2.5 Regulaminu.
2.9. Zestaw zostanie przesłany na adres zamieszkania Uczestnika podany w Formularzu w terminie do siedmiu
dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza przez Organizatora.
2.10. Akcja przewiduje wysyłkę łącznie 14 000 (słownie: czternastu tysięcy) zestawów testowych. W przypadku
całkowitego wyczerpania puli karmy przeznaczonej do wydania w Akcji przed upływem 30 listopada 2018 roku.
Akcja ulega zakończeniu i nie będzie w niej już wydawana żadna karma. Uczestnicy zostaną poinformowani o
zakończeniu promocji za pośrednictwem strony: www.kociarze.pl/rejestracja.
2.11. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano w Regulaminie sposobu
wydania zestawów, ani też zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również wypłaty ich ekwiwalentu
pieniężnego.
2.12. Zestaw wydawane w Akcji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydane w celach promocji i reklamy.
2.13. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa do
uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
3.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 14.12.2018 roku. Za termin zgłoszenia
reklamacji uznaje się dzień nadania pisma do Organizatora. Reklamacje dostarczone po 14.12.2018 roku nie
będą uwzględniane.
3.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
z dopiskiem "Reklamacja – PURINA ONE® – akcja samplingowa". Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest
pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji,
numer telefonu komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także
żądanie określonej rekompensaty.
3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
3.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3.5. Wszelkie uwagi, a także pytania dotyczące Promocji kierowane powinny być drogą mailową na adres:
kontakt@kociarze.pl.
4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych
operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów,
wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w
funkcjonowaniu stron internetowych, interfejsów, przeglądarek, za pośrednictwem których wysyłane będą
Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Administratorem danych osobowych jest:
5.1.1. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Akcji –
Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Akcji służącej promowaniu
marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych
Uczestników w związku z Promocją Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym
celu w imieniu Nestle Polska S.A.;
5.1.2. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania
reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator Agencja
Interaktywna MeatNet sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa, e-mail:
kontakt@kociarze.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest rozpatrzenie
reklamacji i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników.
5.2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle
Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul.
Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do
inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
5.3. Organizator (Agencja Interaktywna MeatNet sp. z o.o) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą
następujących danych kontaktowych: adres e-mail: kontakt@kociarze.pl.
5.4. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo
żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją
Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Organizatorowi. Dane osobowe
uczestników zostaną przekazane operatorowi (kurierowi), który odpowiadać będzie za dostarczenie produktów
promocyjnych. Operatorowi zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane
osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym
odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji
publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
5.6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
oraz otrzymania produktu promocyjnego lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia
reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Akcji oraz brakiem
możliwości otrzymania produktu promocyjnego lub (w przypadku Uczestników składających reklamację)
rozpatrzenia reklamacji.
5.7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające
standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również
ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i
politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5.8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony
danych wymaganego przepisami prawa.
5.9. Dane osobowe Uczestników Akcji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Akcji. Po
zakończeniu Akcji dane osobowe Uczestników, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez
odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Akcją. W
przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących
na odpowiednim Administratorze danych – dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez
odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora
danych przepisy prawa.
5.10. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną
Organizatorowi na adres, ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa. Regulamin dostępny będzie również na
stronie internetowej Akcji www.kociarze.pl/rejestracja.

5.11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
5.11.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
5.11.2. prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji;
5.11.3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub NESTLÉ
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
5.12. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Akcji w czasie trwania Akcji,
jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, a zmiany te
nie mogą również naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie
powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na stronie internetowej Akcji
www.kociarze.pl/rejestracja.
5.13. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

