Regulamin
wydawania próbek produktu Colon
1. Organizatorem akcji wydawania próbek produktu Colon (określanej dalej jako „Akcja”) jest Orkla
Care S.A. z siedzibą w Radzyminie (05-250), przy ul. Polna 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029528, o kapitale zakładowym wynoszącym 63 025
550 PLN, posiadająca numer NIP 521-05-23-942 (“Organizator”).
2. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji. Konsument przystępując do Akcji
potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu.
3. Biorąc udział w Akcji Konsument potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Akcji oraz wyraża zgodę na udział w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie, a w
szczególności zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Akcji w sposób naruszający jej zasady oraz
przebieg zamierzony przez Organizatora.
4. Z Akcji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, będące Konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i chcące
otrzymać bezpłatną próbkę w postaci zestawu zawierającego 6 (sześć) saszetek Colon C (dalej:
Próbka).
5. Akcja obowiązuje od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r. lub z chwilą wyczerpania zapasu
Próbek.
6.

Wnioski konsumentów o otrzymanie bezpłatnej Próbki przyjmowane są wyłącznie drogą
elektroniczną
poprzez
formularz
kontaktowy
zamieszczony
na
stronie
https://colonc.pl/darmowaprobka/. W celu skutecznego otrzymania Próbki Konsument
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza, podania w polu ”Imię i nazwisko” oraz
,,Wpisz adres wysyłki” dokładnych danych do wysyłki oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

7.

Przesyłki z Próbką będą wysyłane na koszt Organizatora listem zwykłym. Organizator wyłącza swoją
odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki z Próbką.

8.

Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji wskazanych w formularzu
kontaktowym, w tym może poprosić Konsumenta o dodatkowe wyjaśnienia.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych niniejszą Akcją spowodowane podaniem przez
Konsumenta nieprawidłowych lub niepełnych danych,
b. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym o charakterze siły wyższej,
c. nieprawidłowości świadczenia usług firm pocztowych.
10. Wysyłka próbki nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnego i
poprawnie wypełnionego Zgłoszenia opisanego w pkt 6 powyżej.
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11. Jeden Konsument może skorzystać z Akcji opisanej w niniejszym Regulaminie jeden raz w trakcie
obowiązywania Akcji.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj.
Orkla Care S.A. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie, zgodnie z Rozporządzeniem UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania
Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
13. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Konsumenta w celach związanych z
organizacją Akcji i jej rozstrzygnięciem, jak również w celach związanych z realizacją prawnie
usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Konsumentów. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
14. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy,
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Akcji dane
Konsumenta zostaną także udostępnione operatorom pocztowym. Dostęp do Danych Osobowych
mają tylko te odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na
wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili
odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z
wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe.
Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do
zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
15. Dane Osobowe Konsumentów będą przechowywane do momentu zakończenia Akcji oraz
rozpatrzenia zgłoszenia lub do momentu rozliczenia należności z tego tytułu.
16. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane
dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Akcji.
17. Konsument może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: a. prawa
do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich
przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania
(zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO), b. prawa do żądania
ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO
(Konsument może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji
ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to
przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Konsumenta przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z
prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu
potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony
roszczeń), c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,
co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Konsumenta, które
odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do
wycofania zgody, d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art.
17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), e. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie
z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a
także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych
Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Konsumenta i przetwarzanych na podstawie jego
zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną, f. prawa do wniesienia w
dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn
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związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora
w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
18. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących
Konsumentom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego
siedziby lub adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orklacare.pl. Osoba, która złożyła wniosek
lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z
przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań
związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto
Konsument ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez
Organizatora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
19. Niniejsza Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).
20. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Akcji w każdym czasie bez podania
przyczyny.
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.
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