REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BIOrę za grosz”
(dalej: „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem akcji promocyjnej „BIOrę za grosz” (dalej: „Promocja") jest spółka prowadzona
pod firmą Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek
3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000040165, NIP: 524-10-17-996; REGON: 010898648 (dalej
„Organizator" lub „Develey").

2.

Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.

3.

Promocja przeprowadzana będzie w okresie od 18.01.2019 do 24.01.2019 lub do wyczerpania
zapasów.

4.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.

Promocja przeprowadzana jest przez Organizatora dla Klientów Sklepu Internetowego, którzy
dokonają Zamówienia z wykorzystaniem drogi elektronicznej w ramach Sklepu Internetowego
prowadzonego pod adresem: https://develey.pl/sklep/ (dalej: Sklep).

6.

Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzona w celach
zarobkowych.
§2
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1.

Z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b-d poniżej uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik” lub „Nabywca")
mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które zarejestrują się i założą konto na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: http://develey.pl (dalej: „Serwis") i wypełnią wszystkie
dane wymagane w odpowiedniej zakładce lub dokonały już tych czynności.

2.

W Promocji nie mogą brać udziału:
a)

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

b)

osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

c)

osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem
umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa Produktów objętych
Promocją,
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d)

Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.

3.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

4.

W razie, gdy Organizator stwierdzi, że dana osoba jest zarejestrowana dwa lub więcej razy, ma
prawo usunąć dodatkowe tożsamości wraz z przypisanymi do nich Punktami/Dukatami. W
skrajnym przypadku ma prawo wykluczyć Uczestnika z Promocji.

5.

Z jednego Konta może korzystać tylko jeden Uczestnik.
§3
ZASADY REALIZACJI PROMOCJI

1.

W ramach niniejszej Promocji Klient Sklepu może zakupić jeden produkt wskazany w pkt 2
poniżej oraz drugi taki sam produkt za cenę 1 gr (słownie: jeden grosz) (dalej: „Rabat”).

2.

Promocją są objęte następujące produkty:
a)

Develey Ketchup Premium BIO 300 g w cenie 5,51 zł z VAT;

b)

Develey Sos Czosnkowy BIO 200 g w cenie 7,99 zł z VAT;

c)

KIKKOMAN sos sojowy BIO 250 ml w cenie 15,99 zł z VAT;
(dalej: „Produkty objęte Promocją”).

3.

Promocja obejmuje maksymalnie 6 sztuk Produktów objętych Promocją, co oznacza, że Rabat
może zostać udzielony na maksymalnie 3 sztuki Produktów objętych Promocją.

4.

Rabat nalicza się tylko w ramach jednego rodzaju Produktu objętego Promocją, tj. przy zakupie
dwóch produktów z pkt 2 lit. a lub dwóch produktów z pkt 2 lit. b. Zatem rabat nie przysługuje
Klientowi Sklepu, który zakupi parę Produktów objętych Promocją, na którą składa się produkt
z pkt 2 lit. a i produkt z pkt 2 lit. b.

5.

W przypadku, gdyby przed zakończeniem czasu trwania Promocji doszło do wyczerpania
zapasów Produktów objętych Promocją, Organizator niezwłocznie zamieści stosowny
komunikat na stronie internetowej Sklepu.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wypełnionych formularzy i prawo wykluczenia
Uczestnika, który łamie postanowienia Regulaminu.

7.

Rabat przyznany będzie jedynie Uczestnikom, którzy postępują zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
§4
DANE OSOBOWE

1.

Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji jest dobrowolne, ale
niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji.
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2.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

4.

Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu organizacji Promocji, w tym
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Administrator jako przetwarzający dane
osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym
personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. Administrator
oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu
danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004
r. nr 100, poz. 1024).

5.

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się tylko w przypadku uzyskania niezbędnej i
dobrowolnej zgody. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową wzięcia udziału
w Promocji. W przypadku działań marketingowych Administrator pozyskuje odrębną zgodę,
która jest dobrowolna. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe, aż do odwołania
zgody przez osobę, której dane dotyczą.

6.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych.

7.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
2016/679.

8.

Uczestnik dodając informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są
prawdziwe. Wykrycie nieprawidłowych danych przez Organizatora spowoduje wykluczenie
Uczestnika z Promocji.

9.

Pozostałe
się

informacje
o
ochronie
danych osobowych
pod
adresem: https://develey.pl/polityka-prywatnosci/.

znajdują

§5
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Ewentualne reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora każdorazowo nie później niż 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Wszelkie
szczegóły dostępne będą na stronie internetowej Organizatora. O zachowaniu terminu do
składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny zawierać
imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
ewentualnych nieprawidłowości.

2.

Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia.

3.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Promocji, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia
Promocji. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
Uczestników Promocji o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci
zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, tak aby każdy
Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia
decyzji, co do uczestnictwa w niniejszej Promocji lub odstąpienia od udziału w niej.

2.

Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa niniejszy Regulamin oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3.

Rabat przewidziany niniejszym Regulaminem nie łączy się z warunkami innych akcji
promocyjnych Organizatora. W szczególności Klient, korzystając z Rabatu, nie może nabyć ani
wykorzystać Vouchera Promocyjnego.

4.

Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie.

5.

Niniejszy Regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora do dnia zakończenia Promocji
oraz na stronie internetowej http://develey.pl.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio regulamin
Sklepu,
znajdujący
się
pod
adresem:
https://develey.pl/wpcontent/uploads/2017/08/Regulamin-Sklepu-Internetowego-6.pdf
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