REGULAMIN
SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Danonkowa Księga Przygód”
Z dnia 08.04.2019 r.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Danonkowa Księga Przygód” (dalej: Akcja)
jest KAMIKAZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 262/264,
90-361 Łódź, NIP: 727-273-88-35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000326038 (dalej: Organizatorem). Organizator działa na zlecenie sponsora
akcji tj. Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości
53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO 000013290 (dalej: Fundator).
I.2. Sprzedaż premiowa dotyczy wszystkich produktów marki Danonki (dalej: Produkt Premiowy)
I.3. Sprzedaż premiowa obowiązuje wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.
I.4. W Akcji premią sprzedażową (dalej: Nagrodą) jest e-book:
1. w okresie od 08.04.2019 do 27.05.2019 jest to e-book MALI SPORTOWCY
2. w okresie od 15.04 do 27.05.2019 jest to e-book MALI ŁOWCY SKARBÓW
3. w okresie od 22.04 do 27.05.2019 jest to e-book MALI NAUKOWCY
4. w okresie od 29.04 do 27.05.2019 jest to e-book MALI PRZYRODNICY
5. w okresie od 06.05 do 27.05.2019 jest to e-book MALI DETEKTYWI
6. w okresie od 13.05 do 27.05.2019 jest to e-book MALI BOHATEROWIE
7. w okresie od 20.05 do 27.05.2019 jest to e-book MALI ARTYŚCI
Każdy E-book dostępny jest w dwóch formatach: pdf albo poprzez możliwość czytania e-booka na
stronie www.ksiegaprzygod.wygrywajzdanonkami.pl Strona internetowa została wykonana w
technologii Progressive Web Application, co oznacza, że dla większości urządzeń mobilnych będzie
dostępna także z poziomu pulpitu urządzenia mobilnego (wykluczając systemy operacyjne iOS). Do
działania strony internetowej w pełnym zakresie niezbędne jest podłączenie urządzenia do sieci
Internet, w trybie offline wybrane funkcjonalności nadal będą dostępne.
OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI
I.5. Akcja obowiązuje na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie od dnia 08.04.2019
do dnia 27.05.2019 do godziny 23:59 (dalej: Okres Obowiązywania Akcji).
II. ZASADY AKCJI
II.1. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik).
II.2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
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 zakupienie w sieci sklepów Biedronka w Okresie Obowiązywania Akcji Produktu Premiowego i
zachowanie paragonu zakupu,
 wykonanie czytelnego zdjęcia paragonu, tak, aby widniały na nim w czytelny sposób zarówno
nagłówek z nazwą sieci Biedronka jak i nazwa Produktu Premiowego biorącego udział w Akcji
(jeśli paragon ze względu na dużą ilość zakupionych produktów jest długi, należy zagiąć go w
taki sposób, aby na zdjęciu były widoczne zarówno nazwa sieci Biedronka jak i nazwa Produktu
Premiowego,
 wgranie na stronie Akcji www.ksiegaprzygod.wygrywajzdanonkami.pl zdjęcia opisanego w
punkcie powyżej, podanie swojego adresu e-mail i poddanie paragonu weryfikacji przez
mechanizm weryfikujący,
Jeśli mechanizm weryfikujący dostępny na stronie nie rozczyta paragonu poprawnie, należy ponowić
próbę po raz drugi, wykonując nowe, czytelne zdjęcie oraz ponownie wgrać paragon, poddając go
weryfikacji mechanizmu.
Jeśli mechanizm po raz drugi nie rozpozna paragonu, paragon automatycznie zostanie przekazany
do manualnej weryfikacji po stronie Organizatora. Organizator w ciągu 48 godzin roboczych
zweryfikuje poprawność zgłoszonego w Akcji paragonu,
Po pozytywnym zweryfikowaniu paragonu (automatycznie lub manualnie), Uczestnik otrzyma na
adres e-mail podany podczas procesu weryfikacji paragonu wiadomość z kodem uprawniającym
do odbioru jednego e-booka dostępnego na stronie internetowej Akcji. W przypadku negatywnej
weryfikacji paragonu Uczestnik otrzyma informację o negatywnej weryfikacji i braku możliwości
pobrania e-booka poprzez wiadomość email wysłaną na adres email podany przy zgłoszeniu
paragonu do Akcji. Uczestnik na podstawie 1 paragonu może odblokować jeden e-book,
niezależnie od tego, ile Produktów Premiowych znajdzie się na paragonie. O tym, który e-book
stanowi Nagrodę dla danego Uczestnika Akcji decyduje data wgrania spełniającego kryteria akcji
paragonu zgodnie z punktem I.5 oraz podania swojego adresu email.
II.3. W Akcji można wziąć udział wielokrotnie, ale otrzymanie kolejnej Nagrody wymaga
każdorazowo spełnienia warunków określonych w punkcie II.2. Regulaminu, co oznacza że jeden
paragon potwierdzający zakup Produktu Premiowego w Okresie Obowiązywania Akcji uprawnia
tylko do jednej Nagrody.
III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
III.1.
Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z
którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.danone@danone.com
III.2.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a. realizacji Akcji, w tym w celu przekazania nagrody (podstawa prawna: prawnie
uzasadniony interes administratora)
b. wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze)
c. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
administratora)
d. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie
uzasadniony interes administratora).

III.3.
Dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość udziału w
Akcji. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Akcji w tym odbiór Nagrody.
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III.4.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
III.5.
Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczących go danych osobowych opartego na podstawie uzasadnionego interesu
administratora, w dowolnym momencie.

III.6.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
III.7.
Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z
realizacją Akcji innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i innym podmiotom
świadczącym wsparcie techniczne Akcji.
III.8.
do

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Akcji oraz okres konieczny
rozpatrzenia
reklamacji
bądź
dochodzenia
roszczeń.

IV. REKLAMACJE
IV.1.
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją można składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres kontakt@ksiegaprzygod.wygrywajzdanonkami.pl lub pisemnie na
adres Organizatora, z dopiskiem DANONKI przez cały czas trwania Akcji a także w terminie do 30
(słownie: trzydziestu) dni po jej zakończeniu.
IV.2.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub
e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
IV.3.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
IV.4.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na
reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail z którego Uczestnik wysłał
reklamację. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację Organizator może wysłać
odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub
adres e-mail.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
V.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
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