REGULAMIN AKCJI – KUP SASZETKI, 3MAJ SKARPETKI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. [Definicje]
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1.1.Akcja: oznacza akcję pod nazwą „Kup saszetki, 3maj skarpetki”, której zasady oraz ogólne warunki określone zostały w niniejszym Regulaminie;
1.2.Podmiot Zlecający Akcję: Nestle Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy:
02-672, przy ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP 527-020-39-68, REGON 010006420;
1.3.Organizator Akcji: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą
w Poznaniu, kod pocztowy: 60-273, przy ul. Palacza 113, 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
0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897;
1.4.Partner Akcji: Many Mornings; spółka cywilna pod nazwą Many Mornings s.c. Adrian Morawiak,
Maciej Butkowski przy ul. Kalinowa 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, numer NIP spółki cywilnej
7322175921, numer REGON spółki cywilnej 362143673,
1.5.Uczestnik Akcji: każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w Regulaminie;
1.6.Regulamin: niniejszy regulamin Akcji;
1.7.Strona Internetowa: strona internetowa znajdująca się pod adresem
https://manymornings.com
1.8.Okres Akcji: okres od dnia 16 września 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku, w którym
odbędzie się Akcja;
1.9.Produkt: saszetki: Nescafe 3in1 Classic 16,5g, Nescafe 3in1 Brown Sugar 16,5g, Nescafe 2in1 8g,
Nescafe 3in1 Strong 17g, Nescafe 3in1 Choco Hazelnut 16g, Nescafe 3in1 Warmy Caramel 16g
lub opakowania zbiorcze: Nescafe 3in1 Classic 165g, 396g oraz 330g, Nescafe 3in1 Brown Sugar
165 g, Nescafe 2in1 80 g oraz 160 g, Nescafe 3in1 Strong 170g, Nescafe 3in1 Choco Hazelnut
160g, Nescafe 3in1 Warmy Caramel 160g;
1.10.Zakup: zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Zakup uważany jest za dokonany w momencie
zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej;
1.11.Dowód zakupu: paragon fiskalny;
1.12.Kod: kod rabatowy uprawniający do uzyskania zniżki w wysokości 37,50 zł na zakup 1 zestawu
skarpetek z limitowanej edycji przy współpracy Podmiotu Zlecającego Akcję i Partnera Akcji.
Zakupu zestawu skarpetek z limitowanej edycji można dokonać w sklepie internetowym na
stronie https://manymornings.com/NESCAFE3in1. W ramach edycji limitowanej na stronie
sklepu internetowego https://manymornings.com/NESCAFE 3in1 zostanie przedstawionych
do zakupu 8000 zestawów skarpetek.
Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.

2. [Uczestnik Akcji]
2.1.Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, a także posiadająca profil na portalu facebook założony wcześniej niż 16 września 2019 roku.
2.2.Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora Akcji oraz Podmiotu Zlecającego Akcję.
2.3.Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.4.Akcja prowadzona jest w celu promocji marki NESCAFE 3in1.
2.5.Uczestnicy Akcji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator Akcji będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika Akcji z udziału w Akcji.
2.6.Każdy Uczestnik Akcji może uczestniczyć w Akcji jednokrotnie.

3. [Zasady Akcji]
3.1. Informacje o Akcji oraz Regulamin zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.
3.2. Uczestnicy Akcji przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z Regulaminem Akcji.
Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do udziału w Akcji. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza akceptację jego
zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość
informacji podanych przez Uczestnika Akcji.
3.3. Wzięcie udziału w Akcji następuje poprzez dokonanie Zakupu, co najmniej 10 sztuk Produktu
ujętych na maksymalnie dziesięciu Dowodach zakupu, a także przesłanie w wiadomości prywatnej (profil @nescafe3in1polska na Facebooku) zdjęcia, na którym uwidoczniony będzie
co najmniej 1 Produkt oraz zdjęć wszystkich Dowodów zakupu 10 sztuk Produktu. Przesłane
zdjęcie powinno być czytelne, umożliwiające weryfikację przez Organizatora Akcji, prawdziwości Dowodu zakupu oraz spełnienia warunków udziału w Akcji. Uczestnik biorąc udział w
Akcji, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji.
3.4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.5. Przebieg przyznania Kodu jest następujący:
a) zgłoszenie zgodnie z pkt.3.3. powyżej,
b) weryfikacji poprawności zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie w terminie 64 godzin,
c) przesłanie Kodu za pośrednictwem wiadomości prywatnej.
3.6.Zabrania się odsprzedaży Kodu, wszelkie próby odsprzedaży będą uważane za działanie
sprzeczne z zapisami Regulaminu.
3.7.Kod można wykorzystać w okresie trwania promocji.
3.8.Uczestnik Akcji zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Akcji w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w
przebieg Akcji będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora Akcji. Uczestnik Akcji zobowiązuje się w
szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę
danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora Akcji narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających
na celu uzyskanie dodatkowych korzyści z Akcji.
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3.9.W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu oraz stwierdzenie, że Uczestnik
Akcji podejmuje działania sprzeczne z zasadami fair play Organizator Akcji może wykluczyć
Uczestnika Akcji z udziału w Akcji.
3.10.Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Akcji,
b) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Akcji,
c) każde inne działanie, które pozostaje w sprzeczności z zapisami Regulaminu lub zasadami
fair play.
3.11.Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
Kod.
3. 11. GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. zobowiązuje się do rozliczenia ewentualnych zobowiązań podatkowych wobec skarbu państwa z tytułu niniejszej akcji
promocyjnej, jeżeli taki obowiązek wystąpi.

4. [Reklamacje]
4.1.Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na
piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia akcji.
4.2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp. K. ul. Palacza 113, 60-273
Poznań z dopiskiem Reklamacja „Nescafe 3in1”
4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

5. [Dane osobowe]
5.1.Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Akcją jest Podmiot Zlecający Akcję - : Nestle Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy:
02-672, przy ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP 527-020-39-68, REGON 010006420. Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: : 800 174 902, e-mail:
data.privacy@pl.nestle.com, dane są także dostępne na stronie internetowej:
https://www.nestle.pl/pl/info/polityka-prywatnosci-nestle.
5.2.W ramach Akcji przetwarzane będą następujące dane osobowe:
•

imię i nazwisko,

•

adres e-mailowy,

5.3.Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
5.4.Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 roku (dalej: „RODO”), oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
5.5.Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:
•

wzięcia przez Uczestnika Akcji udziału w Akcji przeprowadzenia Akcji (na podstawie
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

•

komunikacji z Uczestnikiem Akcji, w tym na potrzeby Kodu, tj. imię i nazwisko, adres
e-mail (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6
ust. 1 lit. a RODO);

•

rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

•

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze - art., 6 ust. 1 lit. c RODO).

5.6.Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny
do wzięcia udziału w Akcji, wydania Kodu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym
ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych
osobowych może być brak możliwości udziału w Akcji lub brak możliwości wydania Kodu bądź
rozpatrzenia reklamacji.
5.7.Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Zlecający Akcję wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji. Dane mogą być przetwarzane w innych celach,
jeżeli na takie wykorzystanie odrębną zgodę wyrazi Uczestnik.
5.8.Uczestnikom Akcji, przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
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e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych
z przetwarzaniem jej danych osobowych
5.9. Dane osobowe pozyskane w związku z Akcją będą przetwarzane przez następujące okresy:
•

dane udostępniane przez Uczestników Akcji – będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Akcji, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

•

dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej
reklamacji,

5.10.W przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.
5.11.Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
5.12.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
5.13.Podmiot Zlecający Akcję informuje, że przetwarzanie danych osobowych w Akcji zostanie powierzone Organizatorowi Akcji – spółce GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, z siedzibą w adresem w Poznaniu, przy ul. Palacza 133, kod pocztowy: 61-273 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000289158, numer NIP: 779-232-3833, numer REGON: 300548349. Administrator danych osobowych/Inspektor ochrony danych
zobowiązuje się do zawarcia ze Spółką GoldenSubmarine sp. z o.o. sp. k. odrębnej umowy o
powierzeniu danych osobowych Uczestników.
5.14.Szczegółowa klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników
znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/NESCAFE3in1Polska/
5.15.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (ADO): nr telefonu: : 800 174 902 lub adres e-mail:
data.privacy@pl.nestle.com.
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6. [Postanowienia Końcowe]
6.1.Regulamin Akcji dostępny jest na Stronie Internetowej.
6.2.Organizator Akcji jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Akcji i podstawowych zasad Akcji. Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim
wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom Akcji zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie Akcji i ewentualne odstąpienie od udziału w Akcji. W przypadku nie zaakceptowania przez
Uczestnika Akcji nowych postanowień Regulaminu Uczestnik Akcji ma prawo odstąpić od
udziału w Akcji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
6.3.Organizator Akcji zastrzega, że korzystanie ze Strony Internetowej może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom Akcji,
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator Akcji zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego
na tę Stronę Internetową, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości Strony Internetowej, a także jednoznaczną identyfikację stron
usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w
innych podobnych wypadkach, Organizator Akcji ma prawo powiadomić o nich Uczestnika Akcji poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie w sposób zwyczajowo przyjęty.
6.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
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