Regulamin akcji promocyjnej pt. „Lactoangin® w leczeniu ostrego zapalenia gardła”
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji promocyjnej pt. „Lactoangin® w leczeniu ostrego zapalenia
gardła” (zwanym dalej: „akcją promocyjną”) jest IBSS BIOMED S.A., z siedzibą w
Krakowie pod adresem Aleja Sosnowa 8, 30-224 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000080810, o kapitale zakładowym w wysokości
8 032 700,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 675-00-05-418
(zwanym dalej: „Organizatorem”).
1. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
dnia 30 listopada 2009 r.).
2. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Zasady akcji promocyjnej
Akcja promocyjna trwa od dnia 23.03.2017 do dnia 05.04.2017.
1. Fundatorem nagród w akcji promocyjnej jest Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń
Uczestników, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Nad prawidłowym przebiegiem akcji promocyjnej czuwać będą wyznaczeni
przedstawiciele Organizatora.
4. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem akcji promocyjnej, dostępnym na stronie internetowej serwisu
http://www.zdrowemaluchy.pl/lactoangin-zapalenie-gardla-sonda/ Wzięcie udziału w
akcji promocyjnej oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
5. Z tytułu uczestnictwa w akcji promocyjnej nie przysługuje zwrot kosztów ani
innych wydatków poniesionych przez Uczestników akcji promocyjnej. Organizator
nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w akcji promocyjnej.
§ 3. Uczestnicy akcji promocyjnej
Uczestnikiem akcji promocyjnej (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda
osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz
członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej, w tym członków Komisji akcji
promocyjnej.
Uczestnikiem może być osoba, która w dniu wzięcia udziału w akcji promocyjnej
spełnia następujące
warunki:
a) ukończony 18 rok życia
b) miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
e) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

§ 4. Zadanie akcji promocyjnej
Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na 2 pytania zawarte w sondzie dostępne na
podstronie akcji promocyjnej. Jeden Uczestnik może wysłać maksymalnie jedną
poprawną odpowiedź. Pytania są jednokrotnego wyboru.
Komisja akcji promocyjnej podczas wyboru laureatów będzie się kierować kolejnością
nadesłanych odpowiedzi i poprawnością wypełnienia wszystkich pól sondy (łącznie z
podaniem adresu kontaktowego do wysyłki upominków firmowych).
20 pierwszych poprawnie wypełnionych odpowiedzi otrzyma upominki firmowe w
postaci próbek produktu Lactoangin®.

1. Akcja

promocyjna odbywa się na podstronie akcji promocyjnej serwisu
zdrowemaluchy.pl pod adresem http://www.zdrowemaluchy.pl/lactoangin-zapalenie-

gardla-sonda/
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w
przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne,
mściwe, nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność,
rasistowskie, szydercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne
z ogólnie akceptowanymi normami dobrych obyczajów, smaku i przyzwoitości lub
które Organizator, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne.
3. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących
Organizatorowi.
4. Uczestnicy akcji promocyjnej nie mogą wykorzystywać akcję promocyjną w celu
wyrażania poglądów politycznych i religijnych.
5. Spośród zgłoszeń przesłanych poprzez formularz akcji promocyjnej do 12.04.17
do godz. 23:59, jury wybierze laureatów.
§ 5. Wyniki akcji promocyjnej
Ogłoszenie laureatów nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia akcji promocyjnej na
podstronie akcji promocyjnej, poprzez podanie imion laureatów.
1. O przyznaniu upominku firmowego
powiadomieni drogą e-mailową.
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promocyjnej

zostaną

2. Wyboru odpowiedzi dokona Organizator, który w tym celu powołał Komisję akcji
promocyjnej, składającą się z Kierownika Produktu i Specjalisty ds. e-marketingu.
3. Komisja akcji promocyjnej będzie kierować się kolejnością nadesłanych
odpowiedzi, mając na względzie poprawność wypełnionych wszystkich pól sondy,
łącznie z poprawnym adresem kontaktowym.
§ 6. Upominki firmowe
1. Upominkami firmowym dla pierwszych 20 osób, które poprawnie udzielą
odpowiedzi na 2 pytanie w sondzie i spełnią wszystkie warunki Regulaminu są
próbki produktu Lactoangin®.
2. O sposobie odbioru upominków firmowych laureaci zostaną poinformowani drogą
e-mailową. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą
nagrodzoną w akcji promocyjnej do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie,

upominek firmowy przepada na rzecz innego Uczestnika akcji promocyjnej,
wyróżnionego przez Komisję akcji promocyjnej. Upominek firmowy nie podlegają
zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
3. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu upominku firmowego na
osoby trzecie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanego mu upominku
firmowego, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4. Laureat akcji promocyjnej traci prawo do upominku firmowego bez jakichkolwiek
roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane
osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
§ 7. Prawa i postanowienia
1. Biorąc udział w akcji promocyjnej
promocyjnej i oświadcza, że:
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a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz
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http://www.zdrowemaluchy.pl/lactoangin-zapalenie-gardla-sonda/
b. udziela zgody, że następujące prawa autorskie do materiałów pisanych
zawartych w którymkolwiek zgłoszeniu (nawet jeśli nie zostanie ono wybrane
jako zwycięskie) są nabywane przez Organizatora w pełnym zakresie
dozwolonym przez prawo.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przypisanie lub nabycie poprzez przypisanie do
Organizatora wszelkich praw związanych z własnością intelektualną, tytułami i
elementami powiązanymi. Uczestnik zobowiązuje się wykonać czynności prawne
lub doprowadzić do ich wykonania, tak aby wszelkim formalnym aspektom
przekazania praw do własności intelektualnej stało się zadość bez jakiejkolwiek
przeszkody ze strony Uczestnika.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Organizator może używać,
reprodukować, adaptować, tłumaczyć, dokonywać digitalizacji, publikować,
wprowadzać zmiany, ujawniać, modyfikować, przesyłać lub w inny sposób
wykorzystywać zgłoszenia Uczestników (jednocześnie Organizator nie jest w
żaden sposób do tego zobligowany) w dowolnym czasie lub w każdy inny sposób.
4. Poprzez udział w akcji promocyjnej Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie
zrzeka się, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, korzystania z
wszelkich praw osobistych i majątkowych, na rzecz Organizatora lub dla
dowolnego rodzaju dzieła autorskiego, będącego wynikiem lub składnikiem
uczestnictwa w akcji promocyjnej. Bez wyłączeń i ograniczeń, Uczestnik zgadza
się i zapewnia, że ani Organizator, ani żadna inna firma nie jest zobowiązana do
identyfikacji Uczestnika jako autora dzieła, chyba że wymaga tego prawo.
5. Organizator
zastrzega
sobie
prawo,
według
własnego
uznania,
do
zdyskwalifikowania dowolnej osoby za ingerowanie w działania akcji promocyjnej
lub za działania uznane przez Organizatora za w jakikolwiek sposób naruszające
postanowienia niniejszego Regulaminu lub za działania w jakikolwiek sposób
uznane przez Organizatora za szkodliwe.

§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach akcji
promocyjnej jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników
akcji promocyjnej w zakresie niezbędnym dla realizacji akcji promocyjnej, w
szczególności w celu przekazania nagród laureatom oraz do wysyłki newslettera.
3. Zgłaszając swój udział w akcji promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach
związanych z przeprowadzeniem promocji
b. przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów
marketingowych
c. na otrzymywanie od IBSS BIOMED S.A. informacji handlowej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
4. Uczestnicy akcji promocyjnej wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych
osobowych na podstronie akcji promocyjnej http://www.zdrowemaluchy.pl/lactoangin-

zapalenie-gardla-sonda/ w przypadku, gdy zostaną oni laureatami akcji promocyjnej.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
niewłaściwego adresu lub innych błędnych danych, uniemożliwiających jego
identyfikację.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji
promocyjnej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających
wpływ na organizowanie akcji promocyjnej, pod warunkiem, że zmiany takie nie
naruszą praw nabytych Uczestników akcji promocyjnej.

3. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest także w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej http://www.zdrowemaluchy.pl/lactoangin-zapalenie-gardla-sonda/

