Regulamin Konkursu
„Mutti - Jakość bez kompromisów” („Regulamin”)
§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Mutti - Jakość bez kompromisów” (dalej „Konkurs”) jest Spółka
Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS
0000040165, NIP: 5241017996; REGON: 010898648 (dalej „Organizator”, a także „Develey”).
2. Konkurs

jest

prowadzony

w

serwisie

internetowym

o

domenie:

https://muttijakoscbezkompromisow.pl/ , (dalej: „Serwis”)
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która przejdzie do modułu
konkursowego poprzez kliknięcie przycisku umożliwiającego wzięcie udziału w Konkursie (dalej:
„Uczestnik”).
4. Kliknięcie przycisku oznaczać będzie zaakceptowanie Regulaminu niniejszego Konkursu.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 2.
Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 29. czerwca do odwołania lub wyczerpania nagród. Organizator zobowiązuje się
poinformować Uczestników o odwołaniu Konkursu na 7 dni przed nadejściem daty jego zakończenia
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie https://mutti-jakoscbezkompromisow.pl/.
§ 3.
Warunki uczestnictwa, nagroda gwarantowana
1. W trakcie trwania Konkursu raz w miesiącu w Serwisie pojawiać się będzie Quiz konkursowy
(polegający na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi min. jednej), który wyświetli się
Uczestnikowi po kliknięciu przez niego na przycisk rozpoczynający Konkurs. Zadaniem
Uczestnika jest poprawne udzielenie odpowiedzi na trzy pytania Quizu Konkursowego.
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Uczestnik ma możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi spośród zaproponowanych
przez Organizatora, z których przynajmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa. W przypadku
udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie, Uczestnik otrzymuje jedną dodatkową
szansę na rozwiązanie quizu Konkursowego. Uczestnik po rozwiązaniu Quizu konkursowego (tj.
po odznaczeniu odpowiedzi) otrzymuje informację o:
a. o możliwości otrzymania nagrody gwarantowanej, w przypadku poprawnej odpowiedzi na
trzy pytania konkursowe oraz los na loterię, której szczegóły znajdują się pod adresem:
http://taksmakujewygrana.pl/,
albo
b. o braku otrzymania nagrody gwarantowanej, w przypadku udzielenia niepoprawnej
odpowiedzi na nawet 1 z 3 pytań.
c. o braku otrzymania nagrody gwarantowanej w przypadku, gdy Użytkownik już raz ją
otrzymał przy jednoczesnej informacji o otrzymaniu losu na loterię, której szczegóły
znajdują się pod adresem: http://taksmakujewygrana.pl/
2. Nagrodę gwarantowaną, o której mowa wyżej stanowi voucher o wartości 10,00 (dziesięciu)
złotych, do wykorzystania w sklepie Organizatora pod adresem: https://develey.pl/sklep/
(dalej: Nagroda Gwarantowana (voucher)” oraz los na loterię, której regulamin i szczegółowe
informacje znajdują się pod adresem: http://taksmakujewygrana.pl/ (dalej: „Nagroda
Gwarantowana (los).
3. Zasady stosowania Nagrody Gwarantowanej (voucher) w sklepie internetowym Organizatora
prowadzonym pod adresem: https://develey.pl/sklep/ określa Regulamin Voucher’ów
Promocyjnych, do którego bezpośredni odnośnik znajduje się pod linkiem tutaj.
4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko 1 (jeden) voucher w Serwisie.
5. Każdy Uczestnik może otrzymać 1 (jedną) Nagrodę Gwarantowaną (los) w miesiącu.
6. W przypadku odebrania Nagrody Gwarantowanej (voucher’u) w Serwisie, nagrodę
gwarantowaną stanowić będzie wyłącznie Nagroda Gwarantowana (los).
7. W przypadku udzielenia 2 (dwóch) niepoprawnych odpowiedzi Uczestnik traci szansę na
wygranie Nagrody Gwarantowanej w Serwisie, w danym miesiącu kalendarzowym i zachowuje
możliwość wzięcia udziału w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody Gwarantowanej (voucher) oraz Nagrody Gwarantowanej (los)
w

Konkursie

jest

dokonanie

przez

Uczestnika

rejestracji

na

stronie
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https://muttijakoscbezkompromisow.pl/ lub zalogowanie się do posiadanego konta w serwisie
prowadzonym przez Organizatora pod adresem: http://develey.pl. Uczestnik ma prawo do
jednokrotnego zarejestrowania się w Serwisie, utworzenia maksymalnie jednego Konta oraz
korzystania z jednego loginu.

W razie, gdy Organizator stwierdzi, że dana osoba jest

zarejestrowana dwa lub więcej razy, ma prawo usunąć Konta założone na dodatkowe
tożsamości wraz z przypisanymi do nich nagrodami. Z konta może korzystać wyłącznie jeden
Uczestnik – niedozwolone jest zakładanie konta, z którego będzie korzystać kilka osób.
9. Rejestracja, o której mowa powyżej, dokonywana jest według zasad określonych w
https://develey.pl/wp-content/uploads/2017/08/Regulamin-Sklepu-Internetowego.pdf
10. Uczestnicy, którzy złamią postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną wykluczeni przez
Organizatora z Konkursu i nie będą im przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, nie zostaną
im również przyznane żadne nagrody.
§ 4.
Nagrody Gwarantowane
1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagroda podlega zwolnieniu od
podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 roku nr 200 ze zm.), z uwagi na to, że jej jednorazowa wartość nie
przekracza kwoty 2000,00 zł.
2. Liczba Nagrody Gwarantowanej (voucher) wynosi 5000 (pięć tysięcy).
3. Liczba Nagrody Gwarantowanej (los) jest nieograniczona.
4. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Nagrody Gwarantowanej (voucher) oraz Nagrody
Gwarantowanej (los) jest utworzenie Konta w serwisie prowadzonym przez Organizatora pod
adresem: https://mutti-jakoscbezkompromisow.pl/ poprzez dokonanie Rejestracji, o której
mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
§ 5.
Wydanie Nagród Gwarantowanych
1. Nagroda Gwarantowana (voucher) do wykorzystania w Sklepie Internetowym prowadzonym
przez Organizatora (na zasadach przewidzianych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz
Regulaminie Voucher’ów Promocyjnych), zostanie wysłana w postaci kodu na adres email
podany przez Uczestnika przy rejestracji.
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2. Nagroda Gwarantowana (los) do wykorzystania w loterii „Tak Smakuje Wygrana” na zasadach
przewidzianych w Regulaminie Loterii zostanie automatycznie dodana do konta Użytkownika
na develey.pl.

§ 6.
Procedura reklamacyjna
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem
poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi w Serwisie.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny
zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
§ 7.
Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne, ale
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w tym celu. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO)
w celu organizacji Konkursu, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Dane
osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu zakończenia Konkursu. Dane
osobowe zwycięzców mogą zostać ogłoszone na stronie internetowej Develey.
3. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zabezpieczenia
danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.
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4. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz
uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych. Każda osoba ma prawo do
poprawiania swoich danych osobowych, jeśli te dane nie są aktualne. W przypadku
nieprawidłowości, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu,
jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W
takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować
Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci
zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał
możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do
uczestnictwa w tym Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.
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