REGULAMIN AKCJI – NIVEA BABY – Akcja promocyjna w Rossmann
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. [Definicje]
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1.1. Akcja: oznacza akcję pod nazwą „NIVEA BABY - Akcja promocyjna w Rossmann”, której zasady
oraz ogólne warunki określone zostały w niniejszym Regulaminie.;
1.2. Podmiot Zlecający Akcję: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe
Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.
1.3. Organizator Akcji: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą
w Poznaniu, kod pocztowy: 60-273, przy ul. Palacza 113, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897.;
1.4. Uczestnik Akcji: każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w Regulaminie;
1.5. Miś NIVEA BABY: pluszowa zabawka – miś o wartości 30,00 zł. brutto.
1.6. Produkty NIVEA BABY: wszystkie produkty NIVEA BABY;
1.7. Zakup: zawarcie umowy sprzedaży Produktów NIVEA BABY w sieci drogerii Rossmann dwóch
dowolnych produktów NIVEA BABY objętych jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą
imienną VAT, wystawioną na konsumenta /dalej łącznie „Dowód zakupu”/. Zakup uważany jest
za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
1.8. Regulamin: niniejszy regulamin Akcji dostępny pod linkiem https://baby.nivea.pl/regulamin/44
1.9. Strona Internetowa: banner informacyjny na stronie klubu NIVEA BABY: https://baby.nivea.pl/
1.10. Okres Akcji: okres od dnia 09 marca 2019 roku do dnia 23 marca 2019 roku, w którym odbędzie
się Akcja, jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów Misiów NIVEA BABY;
Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.

2. [Uczestnik Akcji]
2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.
2.2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora Akcji oraz Podmiotu Zlecającego Akcję.
2.3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Akcja prowadzona jest w celu promocji
marki NIVEA BABY. Uczestnicy Akcji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu
Organizator Akcji będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika Akcji z udziału w Akcji.
2.4. Każdy Uczestnik Akcji może uczestniczyć w Akcji dowolną ilość razy pod warunkiem dokonania
kolejnego Zakupu oraz zachowania Dowodu zakupu oraz zgłoszenie ich na zasadach określonych
w Regulaminie.

3. [Zasady Akcji]
3.1. Informacje o Akcji zostaną opublikowane na banerze informującym na stronie baby.nivea.pl

3.2. Wzięcie udziału w Akcji następuje poprzez zakup dwóch dowolnych produktów NIVEA BABY,
okazanie dowodu zakupu zakupionych produktów oraz odebranie misia przy kasie.
3.3. Akcja trwa w okresie od 09 marca 2019 roku do 23 marca 2019 roku lub do wyczerpania
zapasów.
3.4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.5. Uczestnik Akcji nie może zgłosić w ramach Akcji faktury imiennej VAT, którą otrzymał w skutek
realizacji swojego uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym
mowa w przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający
tą transakcję. I odpowiednio nie można zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza transakcję ze zgłoszonej już faktury imiennej VAT. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez drugie
Zgłoszenie nie będzie uprawniało do otrzymania Kołysanek NIVEA BABY.
3.6. Organizator Akcji zastrzega, że ilość Misiów NIVEA BABY w ramach Akcji jest ograniczona i
wynosi 40.000 sztuk. Po zakupie dwóch dowolnych produktów NIVEA BABY w sieci drogerii
Rossmann Uczestnik otrzyma jednego Misia NIVEA BABY.
3.7. Organizator Akcji odpowiada za wady fizyczne Misia NIVEA BABY na zasadach ogólnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380
ze zm.). Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Organizator Akcji nie udziela żadnych
dalej idących gwarancji w odniesieniu do Misia NIVEA BABY.
3.8. Zabrania się odsprzedaży Misia NIVEA BABY, wszelkie próby odsprzedaży będą uważane za
działanie sprzeczne z zapisami Regulaminu.
3.9. Organizator Akcji zastrzega sobie możliwość poddania pod wątpliwość zarejestrowanego Dowodu zakupu i weryfikacji ich na podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji, w szczególności może zwracać się do Uczestnika Akcji z zapytaniem, żądaniem udzielenia dodatkowych
informacji.
3.10. Uczestnik Akcji zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Akcji w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w
przebieg Akcji będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora Akcji. Uczestnik Akcji zobowiązuje się w
szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę
danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora Akcji narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających
na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Akcji.
3.11. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu oraz stwierdzenie, że Uczestnik
Akcji podejmuje działania sprzeczne z zasadami fair play Organizator Akcji może wykluczyć
Uczestnika Akcji z udziału w Akcji.
3.12. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Akcji,
b) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Akcji,
c) każde inne działanie, które pozostaje w sprzeczności z zapisami Regulaminu lub zasadami
fair play.
3.13. Akceptacja Dowodu zakupu następuje po przeprowadzeniu przez Organizatora Akcji weryfikacji zgodności działań Uczestnika Akcji z zasadami określonymi w Regulaminie, w szczególności Organizator Akcji nie udzieli akceptacji Dowodu zakupu, jeżeli:
a) jest nieczytelny,
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b) nie ma na nim wyszczególnionych wprost Produktów NIVEA baby;
c) data na nim wskazana jest inna niż Okres Akcji.
3.14. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
Misia NIVEA BABY.

4. [Reklamacje]
4.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy przesyłać na adres: GoldenSubmarine, ul. Macieja Palacza 113, 60-273 Poznań lub za pomocą formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
4.2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator Akcji poinformuje składającego reklamację za
pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia lub przez inny
dostępny kontakt podany dobrowolnie przez Uczestnika Akcji, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
4.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator Akcji niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 15 powyżej liczony jest od
dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
5. [Dane osobowe]
5.1. W celu otrzymywania przez Uczestnika od NIVEA Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej
newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów NIVEA niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych
oraz otrzymywanie informacji handlowej.
5.2. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Akcji nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Akcji nie podlega profilowaniu.
5.3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
5.4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora (IDO): nr telefonu +48 61 87 46 100; e-mail: ido@beiersdorf.com.
6. [Postanowienia Końcowe]
6.1. Regulamin Akcji dostępny jest na Stronie Internetowej.
6.2. Organizator Akcji jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów
pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Akcji i podstawowych zasad Akcji.
Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom Akcji zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie Akcji i
ewentualne odstąpienie od udziału w Akcji. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika
Akcji nowych postanowień Regulaminu Uczestnik Akcji ma prawo odstąpić od udziału w Akcji bez
jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
6.3. Organizator Akcji zastrzega, że korzystanie ze Strony Internetowej może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom Akcji,
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator Akcji zapewnia
działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej, w
3

sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego na tę
Stronę Internetową, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich
dla właściwości Strony Internetowej, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej
drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator Akcji ma prawo powiadomić o nich Uczestnika Akcji poprzez udostępniony
mu adres e-mail lub ogólnie w sposób zwyczajowo przyjęty.
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
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