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REGULAMIN PROGRAMU
„Akcja wakacje”
1) Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa cel i zasady programu
prowadzonego pod nazwą „Akcja Wakacje” (zwanego dalej jako: „Program”).
2) Sponsorem i Organizatorem Programu jest spółka pod firmą Procter and Gamble
DS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres:
ul. Zabraniecka 20, 03-872 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: 0000210289, posiadająca NIP: 5213289895 oraz REGON: 015731717,
o kapitale zakładowym w wysokości: 4.197.000,00 złotych (zwana dalej jako:
„Sponsor”).
3) Program jest prowadzony na stronie https://www.everydayme.pl/
4) Program trwa w okresie od dnia 28 czerwca 2021 od godziny 00:00:01 do 31 sierpnia
2021 do godziny 23:59.
5) Informacje dla użytkownika:
a) P&G jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w celu wzięcia
udziału w programie. Obejmuje to Pana/Pani dane osobowe oraz informacje podane
w trakcie procesu rejestracji, dodatkowe informacje, podawane w momencie
aktualizacji danych oraz wszelkie informacje podawane przez Panią/Pana
dobrowolnie, odnośnie zakupionych produktów P&G.
b) Informacje udostępniane przez Pana/Panią w powyżej wymienionych sytuacjach są
niezbędne, aby mógł Pan/Pani wziąć udział w programie i korzystać z jego usług.
c) Podane dane będziemy również wykorzystywać w celu wysyłania Panu/Pani
wiadomości e-mail, ofert, kuponów od Everydayme lub innych marek P&G, jeśli
wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych do tego celu.
d) Użytkownik ma możliwość zmiany swoich preferencji poprzez panel użytkownika na
platformie everydayme.pl
e) Informacje te mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych
spółek grupy P&G oraz stron trzecich działających w imieniu P&G. Udzielone przez
Ciebie informacje będą odpowiednio chronione i zabezpieczone.
f) Przysługują Panu/Pani prawa ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych,
poprawiania, usuwania, przekazywania ich innemu dostawcy, zgłoszenia sprzeciwu
lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych jakie posiadamy na
Pani/Pana temat lub prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Jeśli nie
usatysfakcjonuje Pani/Pana nasza odpowiedź na Pani/Pana żądanie, ma Pan/Pani
również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Pana/Pani kraju. Aby
skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy zapoznać się z sekcją „Twoje
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prawa i możliwości wyboru” naszej Polityki Prywatności.W celu zapoznania się z
pełną wersją polityki prywatności firmy P&G, prosimy kliknąć tutaj: Polityka ochrony
prywatności konsumentów.
7. Każdy użytkownik strony Everydayme.pl, zarówno osoby zarejestrowane wcześniej,
jak i nowi użytkownicy, mają prawo do pobrania książeczki „Zabawy na wyprawy” z
wakacyjną rozrywką dla dzieci.
8. Aby móc pobrać książeczkę „Zabawy na wyprawy” należy w trakcie trwania programu
„Akcja Wakacje”, na stronie everydayme.pl wybrać z rozwijanych list odpowiedzi na
dwa pytania: Jakiej marki produkt został zakupiony oraz w jakim województwie
nastąpił zakup.
Odpowiedzi na pytania są deklaratoryjne i nie ma konieczności potwierdzenia ich
przez załadowanie dowodu zakupu podanego produktu.
9. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Programu na stronie internetowej
https://www.everydayme.pl
10.Regulamin jest wiążący od momentu jego wejścia w życie oraz stanowi kompleksowe
i wyłączne źródło zasad Programu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe
odnoszące się w jakikolwiek sposób do Programu mają jedynie charakter
informacyjny.
11.Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t.j. Dz.U.2016.471).
12.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 19 czerwca
2019 roku).
13.Do niniejszego
programu zastosowanie mają ogólne warunki firmy P&G
(https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml),
14.Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 czerwca 2021.

