REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Kup Halls i łyknij nagrodę!”
(dalej zwany: „Regulaminem”)
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży premiowej „Kup Halls i łyknij nagrodę!”, zwanej dalej: „Promocją” jest
IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013098, NIP:
5251022800, REGON: 011778739, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł, zwana dalej:
„Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Sprzedaż promocyjna Produktów Promocyjnych, trwa od 4 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019
roku lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności co nastąpi jako pierwsze (dalej: „Okres
Promocyjny”). Zgłoszenie zakupu Produktów Promocyjnych możliwe jest w okresie od 4 marca
2019 roku do 2 maja 2019 roku. Dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych przed dniem 4
marca 2019 roku lub po dniu 30 kwietnia 2019 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. W
Promocji nie będą uwzględniane Zgłoszenia dokonane przed lub po terminie, w którym możliwe
jest dokonywanie
Zgłoszeń, wskazanym powyżej. Informację o wyczerpaniu puli Nagród
Organizator zamieści na Stronie Promocyjnej.
4. Produktami, których zakup w Okresie Promocyjnym umożliwia udział w Promocji, są dowolne,
pojedyncze opakowania gum marki Halls, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej przez Mondelez Polska sp. z o.o. oraz dostępne w sklepach detalicznych oraz sklepach
internetowych (dalej: „Punkt Sprzedaży”), z wyjątkiem miejsc albo urządzeń, w których niemożliwe
jest uzyskanie paragonu (przykładowo urządzenia vendingowe). Produkty, określone powyżej,
zwane będą łącznie w Regulaminie „Produktami Promocyjnymi”.
5. Dowodem dokonania przez Uczestnika zakupu Produktów Promocyjnych jest paragon, czytelny i
prawdziwy, tzn. taki który jest wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego nazwa i adres znajdują
się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany, nie zawiera przekreśleń, nie jest uszkodzony
(w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi
połączenia dwóch lub więcej różnych dokumentów), a nadto umożliwia weryfikację spełnienia
warunków wydania Nagrody przez Organizatora. Paragon potwierdza dokonanie zakupu
Produktów Promocyjnych, gdy w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup
dotyczy Produktów Promocyjnych, a jeśli w liście brak jest takiego słowa – powinna znaleźć się na
nim adnotacja dokonana przez Punkt Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktów
Promocyjnych, potwierdzająca fakt jego dokonania, opatrzona dodatkowo pieczątką tego Punktu
Sprzedaży.
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat w chwili
dokonywania Zgłoszenia, nabywające Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu Cywilnego , mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej:
„Uczestnicy”). W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora oraz spółek
Mondelēz w Polsce, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków
najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Osoba, która chce wziąć udział w Promocji powinna łączne wykonać następujące czynności:
a)
przed przystąpieniem do zakupu Produktu Promocyjnego i dokonaniem Zgłoszenia,
uzyskać informację o dostępności Nagród w Promocji poprzez wejście na stronę
www.lyknijnagrode.pl (dalej: „Strona Promocyjna”), na której znajduje się licznik
dostępnych w Promocji Nagród;

dokonanie zakupu w Punkcie Sprzedaży w Okresie Promocyjnym minimum 2 (dwóch)
Produktów Promocyjnych, udokumentowanych jednym paragonem fiskalnym;
c)
zachowanie oryginału dowodu dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w postaci
paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu zakupu 2 (dwóch) Produktów
Promocyjnych;
d)
zgłoszenie w okresie od 4 marca 2019 roku do 2 maja 2019 roku zakupu Produktów
Promocyjnych (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez zarejestrowanie zakupu Produktów
Promocyjnych na Stronie Promocyjnej za pomocą elektronicznego formularza oraz
podanie następujących danych:
i. imię i nazwisko Uczestnika;
ii. adres e-mail Uczestnika;
iii. numer dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. Numer paragonu
najczęściej znajdujący się w jego prawej górnej części;
iv. numer NIP Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego;
v. data dokonania zakupu Produktów Promocyjnych;
vi. adres korespondencyjny;
e)
złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem poprzez kliknięcie
odpowiedniego checkboxa;
f)
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celu wzięcia udziału
w Promocji oraz wydania Nagrody poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa;
g)
wgranie wyraźnego zdjęcia dowodu dokonania zakupu Produktów Promocyjnych,
podanych w Zgłoszeniu. Zdjęcia wgrywane do formularza muszą być plikami w formacie
.png lub .jpg o wielkości maksymalnie 5 MB.
Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał paragonu, potwierdzający zakup Produktów
Promocyjnych zgłoszonych do Promocji, w celu potwierdzenia uprawnień do Nagrody, z tym
zastrzeżeniem, że data i godzina na paragonie nie może być późniejsza niż data i godzina
dokonania Zgłoszenia do Promocji.
Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, jednak każde Zgłoszenie powinno być
poparte osobnym paragonem. Powyższe oznacza, że ten sam paragon może być podstawą do
dokonania wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia w Promocji niezależnie od tego, czy potwierdza zakup
jednego, czy wielokrotności tej liczby Produktów Promocyjnych. W przypadku, gdy Uczestnik
dokonał więcej niż 1 (jednego) Zgłoszenia na podstawie tego samego paragonu (niezależnie od
tego, czy paragon stwierdza zakup dwóch albo wielokrotności tej liczby Produktów Promocyjnych),
Organizator uwzględnia w Promocji wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze.
Organizator, w celu zweryfikowania autentyczności oraz treści dowodu dokonania zakupu Produktu
Promocyjnego ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił swój udział w Promocji do
przedstawienia oryginału paragonu będącego przedmiotem Zgłoszenia. Oryginał paragonu, będący
podstawą danego Zgłoszenia powinien zostać przez Uczestnika przedstawiony poprzez wysłanie
listem poleconym na adres Organizatora: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa. W
przypadku, gdy Uczestnik nie prześle oryginału paragonu w terminie 7 dni roboczych lub
przedstawi oryginały paragonów w liczbie niewłaściwej lub przedstawi oryginały paragonów
niespełniających warunków opisanych w Regulaminie, wówczas Organizator ma prawo wykluczyć
z Promocji Zgłoszenia Uczestnika dokonane w oparciu o taki paragon. Nagroda nie wydana
pozostaje do dyspozycji Organizatora. Na czas weryfikacji paragonu, Organizator ma prawo
wstrzymać wydanie Nagrody Uczestnikowi - nie dłużej niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania
paragonu.
Paragon powinien zostać wystawiony w czasie trwania Promocji. Paragon z wcześniejszą lub
późniejszą datą Zakupu Promocyjnego niż czas trwania Promocji nie będzie brany pod uwagę przy
przyznawaniu Nagród przez Organizatora.
Zgłoszenie powinno zostać wysłane w dniu dokonania Zakupu Promocyjnego lub w dacie
późniejszej, jednakże nie późniejszej niż ostatni dzień przyjmowania Zgłoszeń, czyli 2 maja 2019 r.
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§3. NAGRODY
1. W Promocji zostanie przyznanych 5.000 (pięć tysięcy) Nagród.
2. Nagrodą w Promocji jest butelka (bidon) z pojemnikiem na owoce lub zioła o pojemności 750 ml
firmy Sagaform, o wartości 19,05 złotych brutto (dziewiętnaście złotych pięć groszy brutto).
3. Uczestnicy, którzy uzyskali prawo do Nagrody zostaną powiadomieni przez Organizatora o
uzyskanym prawie do Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na podany w
Zgłoszeniu adres e-mail.
4. Organizator wysyła wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej wyłącznie jeden raz.
5. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do 14 czerwca 2019 r. za pomocą przesyłki kurierskiej lub
listem poleconym na adres podany w Zgłoszeniu.
6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony
towarowe. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
7. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) wartość Nagrody korzysta ze
zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy przesłane zdjęcie paragonu będzie:
a. nieczytelne, niewyraźne;
b. dotyczyć innych produktów niż Produkty Promocyjne.
9. Uczestnik traci prawo do Nagrody także w przypadku::
a. podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu;
b. przesłania zdjęcia paragonu zawierającego przekreślenia;
c. przesłaniania zdjęcia paragonu, z którego wynika iż paragon jest uszkodzony – w
szczególności iż jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, lub też stanowi
połączenie dwóch lub więcej różnych dokumentów.
10. Prawo do Nagrody w związku z niewydaniem jej Uczestnikowi w następstwie niedopełnienia przez
Uczestnika obowiązków opisanych w ust. 1 powyżej, przepada na rzecz Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń,
przy pomocy których wysyłane są wiadomości elektroniczne, a także ustawienia występujące u
dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy
wysyłaniu wiadomości e-mail. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od
Organizatora spowodowana w szczególności działaniem wykorzystywanych przez Uczestnika
programów antywirusowych, firewalle, zapchaniem skrzynki lub automatycznym umieszczeniem
korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.
§5. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w Regulaminie lub elektroniczny za pośrednictwem adresu poczty e-mail:
reklamacje@lyknijnagrode.pl .
2. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać adres korespondencyjny
składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub
niezgodności.
3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn
uzasadniających złożenie reklamacji.
4. Organizator powiadomi osobę zgłaszającą reklamacje o wyniku jej rozstrzygnięcia w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania w sposób, w jaki została wniesiona.
§7. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator informuje,
że:
1. W związku z faktem, iż Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce zlecił
Organizatorowi zorganizowanie i koordynację Promocji pozostaje administratorem danych
osobowych Uczestników Promocji.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy uzyskali prawo do Nagrody w zakresie
zawiadomienia o Nagrodzie, wydania Nagrody, postępowań reklamacyjnych związanych z
Promocją oraz danych zbieranych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest
Organizator, tj. IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej
17, 02-954 Warszawa.
3. Mondelez wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Mondelez
możliwy jest e-mailowo pod adresem: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych
Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailowo pod adresem: abi@iqmarketing.pl.
5. Dane osobowe są przetwarzane przez Mondelez w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji
oraz weryfikacji prawa do Nagrody, na podstawie zgody Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora (jako administratora): na potrzeby
wydania Nagrody, na podstawie zgody Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
rozpatrzenia reklamacji na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO), w celu ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w
tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla
niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności Uczestnika, bądź dane osobowe będą niezbędne administratorowi do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Mondelez podmiotom i organom,
którym Mondelez jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom świadczącym usługi
kurierskie lub pocztowe celem wydania Nagród. Do danych osobowych Uczestników mogą też
mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Mondelez, w tym agencje
marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne. W szczególności, Mondelez powierzył
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do
zorganizowania i przeprowadzenia Promocji.
8. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom,
którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną powierzone podmiotom
świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia odpowiedzi na wniesione
reklamacje.
9. Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu
je przetwarza: w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik–
do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, w
zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, w zakresie wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa
nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika obowiązków z nich
wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika dane osobowe
są usuwane lub poddawane anonimizacji.
10. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, prawo do żądania
przeniesienia danych i cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane
osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Promocji,
przyznania i wydania Nagrody Uczestnikowi.
12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika zautomatyzowane decyzje,
w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
13. Dane osobowe w Promocji są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.
2. Regulamin udostępniany będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Promocyjnej.
3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin, o ile zmiana nie naruszy praw nabytych przez
Uczestników.

