Business Use

ZASADY AKCJI
„Zarejestruj się i odbierz bezpłatne próbki produktów!”

1.

ORGANIZATOR

1.1. Akcja „Zarejestruj się i odbierz bezpłatne próbki produktów!” (zwana dalej „Akcją”) jest
organizowana przez Pelargos spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za
numerem KRS 10090, kapitał zakładowy 75.000 zł., NIP 525-15-68-829 (zwaną dalej:
„Organizatorem”) na zlecenie Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ulicy Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa (zwaną dalej: „Procter and
Gamble”).
1.2. Procter and Gamble DS. Polska sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy powierzyła
Organizatorowi Akcji przetwarzanie danych osobowych przekazywanych w związku z
organizacją i przeprowadzeniem Akcji.
1.3. Akcja jest prowadzona za pośrednictwem następującej strony internetowej:
https://www.everydayme.pl/darmowe-probki-swiffer-fairy-adw (zwanej dalej „Witryną”).

2.

UCZESTNICTWO W AKCJI

2.1. W Akcji może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana
dalej „Uczestnikiem”):
a)
jest osobą fizyczną, obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej zameldowanym w Polsce
na stałe, ukończyła 18 lat;
b) zaakceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Akcji;
c)
jest zarejestrowana na Witrynie i przed wzięciem udziału w Akcji poda niezbędne
dane wymagane przez Organizatora.
2.2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Procter and Gamble
DS. Polska Sp z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Akcji
oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.

3.

CEL AKCJI

Celem Akcji jest promowanie Procter and Gamble oraz produktów Swiffer Zestaw do usuwania
kurzu i Fairy Platunum Plus All in One Lemon Tabletki do zmywarki oferowanych przez Procter
and Gamble.

4.

CZAS TRWANIA AKCJI

Akcja rozpoczyna się o godzinie 00:00:00 dnia 1 grudnia 2021 r. a kończy o godzinie 00:00:00
dnia 28 lutego 2022 r.
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5.

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
5.1. Do wydania w Akcji jest 100.800 sztuk (sto tysięcy osiemset) zestawów zawierających
próbkę produktu Swiffer Zestaw do usuwania kurzu (1 rączka + 1 miotełka do kurzu) i
próbkę produktu Fairy Platinum Plus All In One Lemon Tabletki do zmywarki, x3, o wartości
jednostkowej 8,75 zł brutto (zwane dalej „Próbki”). W przypadku wyczerpania się puli
Próbek przed upływem okresu trwania Akcji, tj. przed dniem 28 lutego 2022 r., Akcja ulega
zakończeniu.
5.2. Osoby, które chcą uczestniczyć w Akcji muszą zarejestrować się na Witrynie zgodnie z
punktem 2.1 Zasad Akcji, a następnie wziąć udział w Akcji znajdującej się na Witrynie. Po
zarejestrowaniu Uczestnicy są identyfikowani na podstawie nazwy użytkownika i hasła,
które podali podczas rejestracji. Wymogiem uczestnictwa w Akcji jest:
a)
zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.everydayme.pl/
b) podanie poprawnego adresu pocztowego do wysyłki Próbek
c)
zamówienie Próbek na stronie https://www.everydayme.pl/darmowe-probkiswiffer-fairy-adw poprzez zaznaczenie przycisku „Poproś o próbkę”.
5.3. Jeden Uczestnik Akcji może otrzymać tylko jedną Próbkę.
5.4. Na jeden adres pocztowy może zostać wysłana tylko jedna Próbka.
5.5. W Akcji wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia uczestnictwa, zawierające wszystkie
dane i informacje, o których mowa w Zasadach Akcji.
5.6. Próbki zostaną przesłane Uczestnikom nierejestrowaną przesyłką pocztową, na podany
przez Uczestnika adres pocztowy, w terminie do 30 dni roboczych od momentu otrzymania
zgłoszenia w Akcji.
5.7. Prawa do otrzymania Próbki nie można przenieść na inną osobę ani w zamian za Próbkę
żądać wydania jakiegokolwiek innego produktu lub ekwiwalentu pieniężnego.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę ani zniszczenie Próbki po jej
przekazaniu operatorowi pocztowemu aż do chwili dostawy.
5.9. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie lub sposób
wykorzystania Próbki przez Uczestników Akcji albo za niewykorzystanie Próbki przez
Uczestnika. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie przyjmuje żadnych
wniosków ze strony Uczestników o zmianę terminu lub metody dostawy Próbek.
5.10. Ze względu na charakter Próbek (Fairy: kapsułki do zmywarek automatycznych.
Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziecmi. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Natychmiast
skontaktowac sie z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Stosowac ochronę oczu. W PRZYPADKU
POŁKNIECIA: wypłukac usta. NIE wywoływac wymiotów. Wypić niewielka ilość wody w celu
rozcieńczenia. Zawiera Proteaze. Może powodowac wystapienie reakcji alergicznej. Zawiera
Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Swiffer: Nie stosować na
gorących powierzchniach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.) i fakt, że Próbki zostaną
przesłane Uczestnikom przesyłką pocztową Uczestnik Akcji stosować się będzie do
poniższych zasad bezpieczeństwa:
a)
Uczestnik zapewni, że dzieci i zwierzęta nie będą miały możliwości dostania się do
skrzynki pocztowej pod podanym przez Uczestnika adresem
b) Uczestnik zapewni przechowywanie Próbek poza zasięgiem dzieci, w miejscu
niedostępnym także dla zwierząt.
5.11. Zamawiając Próbki, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Akcji i ma obowiązek
zaakceptować niniejsze Zasady Akcji.
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6.

ZASADY OCHRONY DANYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Procter and Gamble DS Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa.
6.2. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników
Akcji Organizatorowi. Dane osobowe uczestników Akcji w zakresie imienia, nazwiska,
adresu korespondencyjnego i wieku uczestnika są pobierane i przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie
z
polityką
prywatności
Administratora
dostępną
na
stronie
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest niezbędność wykonania
umowy, zawartej pomiędzy Administratorem danych osobowych, a uczestnikiem (artykuł 6
ust. 1 lit. b) RODO). Umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowią niniejsze Zasady
Akcji. Organizator udostępni dane kontaktowe uczestnika dostawcy usług pocztowych w
celu doręczenia Próbki uczestnikowi Akcji. Dane zebrane w Akcji odnośnie uczestników,
którym Organizator wydał Próbkę będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat,
ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.
6.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do
udziału w Akcji i otrzymania Próbek na warunkach określonych w niniejszych Zasadach.
6.5. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik
powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora lub Organizatora. Korespondencję
należy kierować na adres Administratora lub na adres e-mail Organizatora:
everydayme@pelargos.com.pl. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W
przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy,
kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o
których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który
będzie w imieniu Administratora wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania.
Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Uczestnikowi Próbki jest
możliwe, lecz uniemożliwi doręczenie Próbki.
6.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.
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7.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami
zawartymi w niniejszych Zasadach oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę.
Uczestnictwo w Akcji oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w
niniejszych Zasadach.
7.2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie lub niewykorzystanie
otrzymanej Próbki oraz sposób wykorzystania otrzymanych Próbek.
7.3. Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje
w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w ZasadachAkcji,
wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Akcji ze skutkiem natychmiastowym.
7.4. Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość
transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Akcji
zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające
poza kontrolą Organizatora, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność
serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Administrator nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem.
7.5. Pełen zbiór Zasad Akcji można uzyskać na Witrynie oraz pod adresem Organizatora
określonym w punkcie 1.1 niniejszych Zasad. Więcej informacji można uzyskać przy
wykorzystaniu formularza internetowego.
Warszawa, 1.12.2021 r.

