Regulamin Akcji promocyjnej pod nazwą
„Więcej dla Skóry – wyzwanie dla suchej skóry dziecka”
§ 1 Nazwa Akcji promocyjnej
1.1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Akcja
promocyjna Więcej dla Skóry” zwana dalej „Akcja promocyjna”.
§ 2 Organizator Akcji promocyjnej

2.1

Organizatorem Akcji promocyjnej jest NAOS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-703)
przy ul. Dekerta 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000136253, , Regon: 357 222 936, NIP: 676-21-67-368, zwana dalej
„Organizatorem”.
§ 3 Postanowienie ogólne

3.1

3.2
3.3

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej,
które uczestnik Akcji promocyjnej akceptuje poprzez oświadczenie o zapoznaniu się
z Regulaminem.
Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 25.05.2017 r. o godzinie 00:00:01 i kończy się w dniu
08.08.2017r. o godzinie 23:59:59.
§ 4 Miejsce Akcji promocyjnej

4.1

Akcja promocyjna odbywa się na stronie internetowej www.wiecejdlaskory.pl, zwanej dalej
„www.wiecejdlaskory.pl”.
§ 5 Uczestnicy Akcji promocyjnej

5.1
5.2
5.3

5.4

Udział w Akcji promocyjnej mogą wziąć osoby pełnoletnie.
Udziału w Akcji promocyjnej nie mogą wziąć pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin
pracowników Organizatora, jak również pracownicy oraz kierownicy Aptek.
Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 5.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo małżonków oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 5.1, dalej
„Uczestnik”, która w okresie od dnia 25.05.2017 r. do dnia 18.06.2017 r. spełni łącznie
następujące warunki:
a)
wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na www.wiecejdlaskory.pl złożony z pytań
zamkniętych oraz otwartych
b)
uzupełni swoje dane kontaktowe (adres e-mail)
c)
wyrazi zgodę na otrzymywanie od NAOS Poland Sp. z o.o. informacji handlowej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej,
d)
oświadczy, że zapoznał się z regulaminem Akcji promocyjnej i wyraża zgodę na udział
w Akcji promocyjnej
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e)
f)
g)

5.5
5.6
5.7

oświadczy że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym
Regulaminem
wyśle zgłoszenie poprzez kliknięcie w przycisk „wyślij zgłoszenie”
udzieli odpowiedzi na pytania z ankiety kwalifikującej do testowania w sposób
najbardziej dopasowany do założeń marki.

Zgłoszenie do Akcji promocyjnej niezawierające wszystkich wyżej wymienionych warunków
uważa się za nieważne, a Uczestnik nie zostaje zakwalifikowany do testowania produktów.
Każdy Uczestnik może zgłosić się do udziału w Akcji promocyjnej wyłącznie raz.
Spośród Uczestników, którzy spełnią prawidłowo wszystkie obowiązki opisane w Regulaminie, o
których mowa w pkt. 5.4, Organizator wybierze 400 (słownie: czterystu) Laureatów („Laureaci”),
którzy zdaniem Organizatora udzielili najlepszych odpowiedzi na pytania w formularzu
zgłoszeniowym, biorąc pod uwagę w szczególności trafność argumentów oraz dopasowanie do
wydawanych produktów.

§ 6 Przebieg Akcji promocyjnej
6.1 Przedmiotem Akcji promocyjnej jest testowanie produktów Bioderma, o którym Organizator
informuje na swojej stronie www.wiecejdlaskory.pl poprzez wezwanie do testowania.
6.2 W ramach testowania Laureaci otrzymają zestawy produktów Bioderma do testowania – Atoderm
Huile de douche o pojemności 200 ml oraz Atoderm Preventive o pojemności 200 ml o łącznej
wartości 90 zł.
6.3 O zakwalifikowaniu Uczestnika do testowania Organizator poinformuje Laureatów na podany
przez Uczestnika adres email w terminie najpóźniej do dnia 26.06.2017. Po otrzymaniu
powiadomienia Uczestnik będzie zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości email przez Organizatora uzupełnić następujące dane w panelu użytkownika:
- imię i nazwisko
- adres korespondencyjny, na który zostaną przesłane produkty do testowania
- numer telefonu.
Nie podanie powyższych danych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w testowaniu.
6.4 W wiadomości email Laureaci otrzymają link do ustawienia hasła dostępu do panelu użytkownika
na www.wiecejdlaskory.pl, w którym mogą opisywać przebieg testowania produktów Atoderm.
6.5 Po zalogowaniu hasłem dostępu Laureaci są proszeni o wypełnianie ankiet – jednej ankiety
początkowej, oraz łącznie 3 ankiet sprawdzających przebieg testowania produktów – jedną
tygodniowo. Na wypełnienie każdej z ankiet Laureat ma 1 dzień – o czym Organizator poinformuje
Laureata na adres email.
6.6 Spośród Laureatów testujących produkty, którzy wypełnią wszystkie ankiety (łącznie 4: jedną
ankietę startową oraz trzy ankiety oceniające podczas testowania) oraz odpowiedzą na pytanie
otwarte Organizator wybierze 10 osób, które otrzymają nagrodę dodatkową – każda o wartości 90
zł. Organizator skontaktuje się z tymi osobami na adres email najpóźniej do dnia 28.07.2017.
§ 7 Wydanie nagród
7.1 Nagrody zostaną wysyłane Laureatom na bieżąco, na wskazany przez nich adres korespondencyjny
najpóźniej do dnia 30.06.2017.
7.2 Nagrody dodatkowe zostaną wysłane Laureatom do 08.08.2017 na wskazany przez nich adres
korespondencyjny.
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7.3 W momencie, gdy Laureat nie odbierze przesyłki, nagroda zostaje odesłana do Organizatora Akcji
promocyjnej i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7.4 Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent
pieniężny.
§ 8 Ochrona danych osobowych oraz inne postanowienia
8.1 Każdy Laureat może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko jeden raz.
8.2 Zgłaszając chęć wzięcia udziału w Akcji promocyjnej poprzez wypełnienie zgłoszenia Uczestnicy
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Akcji promocyjnej. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej wykorzystywane będą wyłącznie
do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Akcji promocyjnej, w szczególności w celach
kontaktu z Uczestnikiem, powiadomienia o zakwalifikowaniu Uczestnika do testowania
produktów, o którym mowa w pkt. 5.7, o wygraniu nagrody dodatkowej, przesłania nagród, jak
również w celu zgłaszania reklamacji i udzielania odpowiedzi na nie oraz w celu przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
będzie zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926.z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest - w
rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator NAOS
Poland Sp. z o.o. Uczestnik Akcji promocyjnej ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej.

§ 9 Postanowienia końcowe
10.1 Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną
mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
10.2 Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji
promocyjnej w siedzibie Organizatora w dni robocze godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie
www.wiecejdlaskory.pl.
10.3 Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o
grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.).
ani w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz. 1540, z późn. zm.).
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