Regulamin Akcji
„Udostępnij bajkę edukacyjną i pomóż dzieciom z atopią”
§ 1 Nazwa Akcji
1.1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Udostępnij
bajkę edukacyjną i pomóż dzieciom z atopią” zwana dalej „Akcja”.
§ 2 Organizator Akcji

2.1

Organizatorem Akcji jest NAOS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dekerta 24,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia 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
3.4

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Akcji, które
Uczestnik Akcji akceptuje poprzez oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja rozpoczyna się w dniu 16.05.2018 roku i kończy się ostatecznie w dniu 01.06.2018
roku o godzinie 23:59:59.
Organizator ma prawo przedłużyć czas obowiązywania Akcji.
§ 4 Miejsce Akcji

4.1

Akcja odbywa się na stronach Facebook - profil „Bioderma Polska”.
§ 5 Uczestnicy Akcji

5.1

Udział w Akcji mogą wziąć osoby małoletnie i pełnoletnie, które mają założony własny
profil na Facebook’u i korzystają z niego.
5.2 Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 5.1, dalej
„Uczestnik”, która w okresie trwania Akcji promocyjnej spełni łącznie następujące warunki:
a) posiada profil na Facebook’u;
b) udostępni bajkę edukacyjną opublikowaną przez Bioderma Polska – link do bajki:
https://www.facebook.com/BiodermaPolska/videos/2136032733079230/
c) udostępnienie musi być w widoku publicznym we własnym profilu na Facebook’u w
terminie trwania akcji;
5.3 Zgłoszenie do Akcji promocyjnej uważa się za ważne jeżeli zostaną spełnione wszystkie
warunki określone w pkt. 5.2.
5.4 Zgłoszenie do Akcji promocyjnej nie zawierające wszystkich wyżej wymienionych
warunków uważa się za nieważne.
§ 6 Wydanie dermokosmetyków
6.1 Organizator policzy udostępnienia do dnia 30.06.2018 roku i wynik opublikuje na profilu
„Bioderma Polska” na stronie internetowej Facebook.
6.2 Za każde udostępnienie bajki edukacyjnej Organizator przekaże 1 dermokosmetyk Atoderm
Intensive Baume do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju w celu leczenia dzieci z
atopowym zapaleniem skóry, przebywających w szpitalu.
6.3 Nagrody zostaną wysyłane do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc do dnia 10.07.2018 roku.
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§ 7 Ochrona danych osobowych oraz inne postanowienia
7.1 Zgłaszając się do udziału w Akcji, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji. Dane osobowe Uczestników
Akcji wykorzystywane będą wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej
Akcji. 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 ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§ 8 Odpowiedzialność Organizatora
8.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie produktu z jakiejkolwiek
przyczyny przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.
§ 9 Postanowienia końcowe
9.1 Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zsercemoatopii.pl
9.2 Niniejsza Akcja 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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