REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PODWÓJNE ROZDANIE NEESS”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej, zwanej dalej „Akcją” określone są w niniejszym
regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
1.2. Organizatorem Akcji jest Donegal Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-111) przy ul. Krakowskiej
154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000248060, NIP: 8130139781, REGON: 690637480, o kapitale zakładowym wynoszącym 600 000
PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Akcji, jej przebieg oraz zapewnienie pomocy
technicznej.
1.4. Koordynatorem Akcji jest agencja reklamowa Schulz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-527),
ul. Na Zjeździe 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000181178, NIP 945-172-18-41, REGON 351324593, o kapitale zakładowym w
wysokości 1.630.000,00 PLN, zwana dalej „Koordynatorem”.
1.5. Koordynator jest odpowiedzialny w ramach czynności wynikających z Regulaminu za organizację,
przeprowadzenie oraz nadzór nad Akcją.
1.6. Akcja ma charakter elektroniczny i odbywa się za pośrednictwem Internetu.
1.7. Akcja przeprowadzana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.8. Akcja przeprowadzana jest wyłącznie we wskazanych przez Organizatora drogeriach
kosmetycznych.
1.9. W czasie trwania Akcji treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod
adresem www.rozdanieneess.pl dalej zwanej „Stroną Akcji”, w zakładce „Regulamin”.
1.10. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
1.11. Każdy Uczestnik biorąc udział w Akcji akceptuje tym samym Regulamin i jego postanowienia.
1.12. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
1.13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.
1.14. Akceptując Regulamin Akcji Uczestnik oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za
wygenerowane treści.
1.15. W razie naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym warunków
uczestnictwa w Akcji, Koordynator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Akcji. Wykluczony Uczestnik
pozbawiony jest prawa do otrzymywania odpowiednio kodu lub produktu promocyjnego marki
Neess. Osoba taka traci status Uczestnika. Koordynator uprawniony jest do weryfikacji w każdym
czasie potencjalnych naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz zasadności
przyznania produktów promocyjnych Uczestnikowi. Do momentu zakończenia powyższej
weryfikacji, wstrzymane zostaje wydawanie produktów promocyjnych w stosunku do danego
Uczestnika. Negatywny wynik weryfikacji oznacza brak prawa Uczestnika do uzyskania kodu lub
produktu promocyjnego.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
2.1. Do Akcji może przystąpić każda osoba fizyczna, która w dniu wzięcia w niej udziału spełnia łącznie
następujące warunki:

a. Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
b. W dniu przystąpienia do Akcji jest pełnoletnia;
c. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków spowoduje nieważność udziału w
Akcji.
2.3. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, zstępni ani
wstępni.
2.4. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
§ 3. ZASADY AKCJI
3.1. Akcja trwa od 9.07.2018 do 10.08.2018 lub wyczerpania zapasów.
3.2. Niniejsza Akcja polega na promocji produktów marki Neess poprzez uzyskanie Voucheru na
produkt oferowany przez markę Neess w promocyjnej cenie 10 gr odbierany w wybranej drogerii
spośród przedstawionej listy dostępnych.
3.3. Aby wziąć udział w Akcji należy zarejestrować się na stronie internetowej pod adresem
www.rozdanieneess.pl poprzez wypełnienie formularza swoimi danymi (imię, nazwisko, numer
telefonu, trzy ostatnie cyfry dowodu osobistego, adres mail) oraz wybrać wskazaną przez siebie
drogerię spośród listy wszystkich dostępnych drogerii kosmetycznych.
3.4. Po odpowiednim wypełnieniu formularza oraz wskazaniu drogerii, na podany przez Uczestnika
adres mailowy przesłany zostanie indywidualny kod uprawniający do zakupu produktu promocyjnego
za 10 groszy w wybranej drogerii w formularzu.
3.5. Aby odebrać produkt promocyjny marki Neess należy okazać (w formie papierowej bądź
elektronicznej) nadesłany kod indywidualny w wybranej przez Uczestnika drogerii kosmetycznej.
3.6. Naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu jest przekazywanie uzyskanego indywidualnego kodu
uprawniającego do odbioru produktu promocyjnego marki Neess innej osobie trzeciej.
3.7. Zgłoszenie udziału w Akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator.
4.2. W celu przeprowadzenia Akcji Państwa dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty
współpracujące z Organizatorem w ramach Akcji, tj. Koordynatora oraz drogerie partnerskie.
4.3. Organizator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie Imię i Nazwisko, Numer telefonu,
Adres poczty elektronicznej.
4.4. Dane osobowe podane do celów przeprowadzenia Akcji będą przetwarzane zgodnie z przepisami
prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 4 maja 2016 r. na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody w celu przeprowadzenia Akcji przez okres jej trwania.
4.5. Dane osobowe podane do celów marketingowych będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 4 maja 2016 r. na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody w celu marketingu bezpośredniego przez okres od podania danych do cofnięcia przez Państwo
zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego.
4.6. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego
wykazania prawidłowego ich przetwarzania.
4.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów przeprowadzenia Akcji uniemożliwia uczestnictwo w Akcji.

4.8. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz przeniesienia danych.
4.9. Uczestnikom Akcji przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r.
4.10. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na
wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji.
4.11. Dane kontaktowe do Organizatora i Koordynatora jak na wstępie Regulaminu.
4.12. Kontakt z Koordynatorem Akcji jest możliwy pod numerem telefonu: +48 12 314 12 70 od
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
4.13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, w tym
odwołanie, skrócenie lub wydłużenie trwania Akcji.
4.14. Zasady przeprowadzenia Akcji określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter jedynie informacyjny.

