Regulamin promocji „Spróbuj za darmo”
obowiązujący od dnia 25.02.2019 r. od momentu, w którym na Stronie Promocji zamieszczono
aneks nr 1 do Regulaminu.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Spróbuj za darmo” (dalej „Promocja”) jest IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 13098, NIP: 525-102-28-00, REGON 011778739, kapitał zakładowy w wysokości 368 900,00 zł.
(dalej „Organizator”).
2. Fundatorem Zwrotów wydawanych w Promocji jest Mars Polska sp. z o.o., z siedzibą w
Sochaczewie, Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 313462, posiadająca numer
NIP: 7822441254 REGON: 141492057, o kapitale zakładowym w wysokości 241.312.100,00 zł, (dalej:
„Fundator”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach przedmiotowej
Promocji, dokonanie zakupu Produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu uprawnia do wzięcia
udziału w Promocji trwającej w okresie od 25 lutego 2019 r. do 19 maja 2019 r., lub do wyczerpania
puli Zwrotów, w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), w zależności od tego co
nastąpi wcześniej (dalej „Okres Promocji”) z zastrzeżeniem, że Zwroty są realizowane w kolejności
zgłoszeń do wyczerpania puli Zwrotów lub do 19 maja 2019 r., w zależności od tego co nastąpi
wcześniej. Okres Promocji nie obejmuje weryfikacji Zgłoszeń, dokonywania Zwrotów, a także
rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Organizator powiadomi o wyczerpaniu puli Zwrotów na stronie
internetowej dostępnej pod adresem: www.darmowesmakowanie.pl.
4. Zakup Produktu uprawniający do wzięcia udziału w Promocji powinien być dokonany przez
Uczestnika w sklepie stacjonarnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w następujących
sklepach internetowych: www.bdsklep.pl; www.fera.pl; www.zooart.pl (dalej „Sklep”) w Okresie
Promocji. W Promocji nie są uwzględniane zakupy Produktów dokonane w maszynach vendingowych
lub w innych miejscach czy urządzeniach, w których nie jest możliwe uzyskanie dowodu zakupu w
postaci paragonu fiskalnego lub faktury.
5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne wydania Zwrotu w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu
cywilnego.
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6. Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w Promocji są dostępne na stronie internetowej
dostępnej pod adresem: www.darmowesmakowanie.pl (dalej: „Strona Promocji”), a także w
materiałach promocyjnych znajdujących się w Sklepach mających w swojej ofercie Produkty. Informacja
o dostępności puli Zwrotów w Promocji znajduje się na Stronie Promocji.
7. W Promocji uwzględniane są zakupy Produktów w Sklepie, potwierdzone dowodem dokonania przez
Uczestnika zakupu Produktu, który jest czytelny i prawdziwy, tzn. nie jest sfałszowany, ani 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 Zwrotu przez Organizatora. W Promocji dopuszcza się także
faktury wystawione na dane Uczestnika, pod warunkiem, że dokument ten wskazuje na zakup o
charakterze konsumenckim (dalej: „Dowód Zakupu”). Dowód Zakupu potwierdza dokonanie zakupu
Produktu, gdy w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu, a jeśli na
Dowodzie Zakupu brak jest takiego słowa – powinna znaleźć się na nim adnotacja dokonana przez
sklep, w którym dokonano zakupu Produktu, potwierdzająca fakt jego dokonania na podstawie Dowodu
Zakupu, opatrzona dodatkowo pieczątką tego Sklepu.
§ 2.
Produkty Promocyjne
Promocja dotyczy wybranych produktów marki Pedigree, tj. Ranchos Original Wołowina, Ranchos
Original Kurczak, Ranchos Original Jagnięcina, Munch, Wrap, wprowadzonych do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przez Fundatora, tj. Mars Polska sp. z o.o., z siedzibą w Sochaczewie (dalej
„Produkt”, „Produkty”).
§ 3.
Uczestnictwo w Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które (i) w momencie dokonywania zgłoszenia do
Promocji ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (ii) dokonały zakupu
Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca rachunek
bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. Przed dokonaniem zakupu Produktu i wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik winien zapoznać się
z informacją na temat dostępności Puli Zwrotów w Promocji, znajdującej się na Stronie Promocyjnej.
3. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, jak również
członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, opiekunowie prawni, rodzice
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 4.
Zasady Promocji
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1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w Okresie Promocji dokonał zakupu Produktu, będzie
uprawniony do uzyskania z tytułu tego zakupu zwrotu części lub całości zapłaconej ceny za Produkt na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Zwrot”). W razie zgłoszenia zakupu Produktu
w Okresie Promocji oraz przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnik będzie uprawniony do
otrzymania Zwrotu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym w § 5 poniżej.
2. W celu zgłoszenia udziału w Promocji Uczestnik powinien dokonać łącznie poniższych czynności w
Okresie Promocji:
a. zakupić w Sklepie co najmniej 1 (jeden) Produkt, co będzie potwierdzone Dowodem Zakupu,
b. zachować oryginału Dowodu Zakupu do czasu otrzymania Zwrotu za ten zakup,
c.

w ciągu 14 dni od dokonania zakupu Produktu, o którym mowa w pkt. a) powyżej, w terminie
od 25 lutego 2019 r. do 19 maja 2019 r., lub do wyczerpania puli Zwrotów, w zależności
od tego co nastąpi wcześniej, zgłosić swój udział w Promocji poprzez wysłanie prawidłowo
wypełnionego

formularza

rejestracji

(dostępny

na

stronie

internetowej:

www.darmowesmakowanie.pl) (dalej „Zgłoszenie”), z zastrzeżeniem że Zwroty są realizowane
w kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli Zwrotów lub do 19 maja 2019 r., w zależności od
tego co nastąpi wcześniej (informacja o dostępności puli jest dostępna na Stronie Promocyjnej).
Przez „prawidłowo” wypełnione Zgłoszenie do Promocji należy rozumieć Zgłoszenie
zawierające następujące dane: (i) imię i nazwisko Uczestnika; (ii) adres poczty elektronicznej
Uczestnika do korespondencji, (iii) cenę brutto, jaką Uczestnik zapłacił za zakup Produktu, która
jest wskazana na Dowodzie Zakupu; (iv) nazwę oraz numer NIP Sklepu, w którym dokonano
zakupu Produktu; (v) złożenie wymaganych oświadczeń dotyczących akceptacji Regulaminu
oraz zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych oraz (vi)
dołączenie czytelnego zdjęcia Dowodu Zakupu dokumentującego zakup Produktu, w formacie
.jpg, .png oraz w rozmiarze nie większym niż 5 MB.
3. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data
serwera) obsługujący Stronę Promocji. Zgłoszenia są weryfikowane i Zwroty są przyznawane w
kolejności zgłoszeń Zwrotów przez Uczestników.
4. Dokonanie Zgłoszenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym Uczestnik dokonał zakupu
Produktu.
5. Data i godzina wysłania Zgłoszenia nie może być datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina
dokonania zakupu Produktu, widniejąca na Dowodzie Zakupu.
6. Jeden Dowód Zakupu może być podstawą do dokonania wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia w
Promocji niezależnie od tego, czy potwierdza zakup jednego czy większej liczby Produktów. W
przypadku, gdy Uczestnik dokonał więcej niż 1 (jednego) Zgłoszenia na podstawie tego samego
Dowodu Zakupu, Organizator uwzględnia w Promocji wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze.
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7. Zgłoszenie udziału w Promocji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków Regulaminu, w tym przesłanie Zgłoszenia po terminie, o którym mowa w §
4 ust. 2 lit. c), , powoduje jego odrzucenie i nieprzyznanie Uczestnikowi prawa do Zwrotu na jego
podstawie.
8. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym adresem poczty elektronicznej lub numerem
rachunku bankowego) może uzyskać w Promocji prawo do maksymalnie 1 (jednego) Zwrotu. Uczestnik
może uczestniczyć w Promocji tylko jeden raz.
9. W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od zarejestrowania Zgłoszenia przez system obsługujący
Stronę Promocji, Organizator weryfikuje jego prawidłowość pod kątem prawdziwości, poprawności oraz
kompletności, oraz spełnienia innych warunków przewidzianych Regulaminem.
10. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zarejestrowania Zgłoszenia przez system obsługujący
Stronę Promocji, Uczestnik otrzyma informację o wyniku weryfikacji Zgłoszenia na adres poczty
elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu.
11. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10, pozytywnie zweryfikowany Uczestnik, otrzyma na adres
e-mail podany w Zgłoszeniu, link z aktywnym formularzem, który należy wypełnić i przesłać do
Organizatora w ciągu 72 godzin, w którym należy podać: (i) numer rachunku bankowego Uczestnika
prowadzonego przez bank z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany Zwrot,
a także (ii) adres e-mail, wskazany w Zgłoszeniu, oraz (iii) imię i nazwisko Uczestnika.
12. Nieodesłanie przez Uczestnika formularza zgodnie z § 4 ust. 11 powyżej, w tym odesłanie
formularza zawierającego informacje, które nie odpowiadają informacjom zawartym w Zgłoszeniu (tj.
zawierają inny adres e-mail, lub imię i nazwisko Uczestnika, niż podane w Zgłoszeniu), powoduje
nieprzyznanie Uczestnikowi prawa do Zwrotu na podstawie Zgłoszenia.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem w celu weryfikacji danych
zawartych w Zgłoszeniu. W tym celu Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania oryginału
Dowodu Zakupu dokumentującego zakup Produktu. W takim przypadku, termin weryfikacji poprawności
Zgłoszenia oraz powiadomienia o jej wyniku, o których mowa w § 4 ust. 9-10 powyżej, może ulec
wydłużeniu o dodatkowe 30 dni kalendarzowych.
14. Realizacja Zwrotu w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonana zostanie po pozytywnej
weryfikacji Zgłoszenia i formularza, o którym mowa powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia wpłynięcia do Organizatora formularza z prawidłowymi danymi, o którym jest mowa
w ust. 11 powyżej (z zastrzeżeniem ust. 13 powyżej). Zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego
podany przez Uczestnika w tym formularzu.
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15. W sytuacji, w której pula Zwrotów została powiększona na skutek zdarzeń wskazanych w § 5 ust. 5
poniżej, Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie do Promocji w Okresie Trwania Promocji jednakże nie
otrzymali Zwrotu z uwagi na wyczerpanie się puli Zwrotów, mogą otrzymać od Organizatora wiadomość,
na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu, informującą o przyznaniu prawa do Zwrotu. Wiadomość taka
zostanie wysłana do Uczestnika (według kolejności wpływania ich Zgłoszeń do Organizatora) w terminie
14 dni roboczych od dnia powiększenia puli Zwrotów. W powyższej sytuacji § 4 ust. 11-14 stosuje się
odpowiednio. Zwroty dokonywane zgodnie z niniejszym ustępem są realizowane w kolejności Zgłoszeń
do wyczerpania puli Zwrotów lub do 19 maja 2019 r. w zależności co nastąpi wcześniej.
16. Uczestnik nie może korzystać z oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie
Zgłoszeń. Korzystanie z takiego oprogramowania powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Zwrotu.

§ 5.
Zwrot
1. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, będzie uprawniony do
otrzymania Zwrotu za zakup Produktów objętych Zgłoszeniem. Zwrot ten stanowi kwotę pieniężną
odpowiadającą wysokości ceny brutto, jaką Uczestnik zapłacił za zakup Produktu wskazanego w
Zgłoszeniu, w każdym razie nie więcej niż 20 zł (słownie: dwudziestu złotych) brutto.
2. W Promocji przewidziano ograniczoną liczbę Zwrotów, których łączna wartość stanowiąca pulę
Zwrotów wynosi 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
3. Zwrot nie przysługuje w przypadku: (i) odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu
lub w przypadku gdy umowa zakupu Produktu przez Uczestnika nie doszła do skutku z przyczyn nie
leżących po stronie Organizatora ani Fundatora; oraz (ii) w przypadku Zgłoszenia niezgodnego z
postanowieniami Regulaminu, w tym w razie wskazania numeru rachunku bankowego prowadzonego
przez bank nieposiadający swojej siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system obsługujący Stronę Promocji, pula Zwrotów
zostaje pomniejszona o wysokość ceny, jaką Uczestnik zapłacił za nabycie Produktu, wskazaną w
Zgłoszeniu, jednakże nie większą niż 20 zł.
5. Uczestnik traci prawo do Zwrotu, a wysokość ceny, którą wskazał Uczestnik w Zgłoszeniu, o którą
została zmniejszona pula Zwrotów zgodnie z ust. 4 powyżej, wraca do puli Zwrotów, jeśli w wyniku
weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 9, Uczestnik, został zweryfikowany negatywnie, albo jeśli w
stosunku do pozytywnie zweryfikowanego Uczestnika miała miejsce jedna z sytuacji, o której jest w
mowa w § 4 ust. 13 powyżej.
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§ 6.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji i w zakresie wadliwości wydania Zwrotów
powinny

być

składane

w

formie

wiadomości

e-mail

wysłanej

na

adres

e-mail:

reklamacja@darmowesmakowanie.pl, albo w formie pisemnej na adres Organizatora – ul. Wiktorii
Wiedeńskiej 17, 02-954, Warszawa, z dopiskiem „Spróbuj za darmo – REKLAMACJA”, wedle wyboru
Uczestnika. W reklamacji Uczestnik powinien podać (i) swoje imię i nazwisko, a także (ii) żądanie i
dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, oraz w przypadku reklamacji składanej
w formie pisemnej – (iii) wskazać adres do korespondencji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowany zostanie powiadomiony w tym terminie
w takiej formie, w jakiej złożył reklamację.

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Promocji (dalej „Dane
Osobowe”) jest Fundator, tj. Mars Polska sp. z o.o., z siedzibą w Sochaczewie, Kożuszki Parcel 42,
96-500 Sochaczew (dalej: „Administrator”).
2. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby realizacji Promocji, w tym oceny
zakwalifikowania się do Promocji, przyznawania Uczestnikowi nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora dla tego celu jest zgodne z
prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania zobowiązań w stosunku do Uczestnika wynikających
z Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest przetwarzanie w celu realizacji
Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, który zaakceptował Uczestnik (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 – RODO).
3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Promocji.
4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń dotyczących Programu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą
przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do
nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe
(kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
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5. Dane Osobowe mogą być przekazywane przez Administratora: Organizatorowi (tj. IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), a ponadto zewnętrznym dostawcom usług (np.
drukarniom, agencjom eventowym i marketingowym), jak również prawnikom, księgowym i biegłym
rewidentom, organom państwowym, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa.
6. Dane Osobowe przetwarzane w powyższych celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym
wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, Uczestnikowi, którego Dane Osobowe są
przetwarzane w Promocji, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych oraz
prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo
do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator przechowuje Dane Osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
9. Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków
bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez
Administratora są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne
z przyjętymi przez Administratora zasadami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi
zasadami i procedurami zarządzania.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Zwrotu na osobę trzecią.
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
www.darmowesmakowanie.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie będzie
naruszać praw nabytych przez Uczestnika na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na Stronie Promocji.
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Aneks nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r.
do Regulaminu promocji „Spróbuj za darmo”
Organizator promocji pod nazwą „Spróbuj za darmo” IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, postanowił zmienić Regulamin promocji „Spróbuj za darmo”, w następujący sposób:

Art. 1
Organizator zmienia treść § 5 ust. 4 Regulaminu, nadając mu następującą treść:
„W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system obsługujący Stronę Promocji, pula Zwrotów
zostaje pomniejszona o wysokość ceny, jaką Uczestnik zapłacił za nabycie Produktu, wskazaną w
Zgłoszeniu, jednakże nie większą niż 20 zł.”

Art. 2
1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej znajdującej się
pod adresem: www.darmowesmakowanie.pl.
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu promocji pozostają niezmienione.
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Regulamin promocji „Spróbuj za darmo”
obowiązujący w dniu 25.02.2019 r. do momentu, w którym na Stronie Promocji zamieszczono
aneks nr 1 do Regulaminu.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Spróbuj za darmo” (dalej „Promocja”) jest IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 13098, NIP: 525-102-28-00, REGON 011778739, kapitał zakładowy w wysokości 368 900,00 zł.
(dalej „Organizator”).
2. Fundatorem Zwrotów wydawanych w Promocji jest Mars Polska sp. z o.o., z siedzibą w
Sochaczewie, Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 313462, posiadająca numer
NIP: 7822441254 REGON: 141492057, o kapitale zakładowym w wysokości 241.312.100,00 zł, (dalej:
„Fundator”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach przedmiotowej
Promocji, dokonanie zakupu Produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu uprawnia do wzięcia
udziału w Promocji trwającej w okresie od 25 lutego 2019 r. do 19 maja 2019 r., lub do wyczerpania
puli Zwrotów, w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), w zależności od tego co
nastąpi wcześniej (dalej „Okres Promocji”) z zastrzeżeniem, że Zwroty są realizowane w kolejności
zgłoszeń do wyczerpania puli Zwrotów lub do 19 maja 2019 r., w zależności od tego co nastąpi
wcześniej. Okres Promocji nie obejmuje weryfikacji Zgłoszeń, dokonywania Zwrotów, a także
rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Organizator powiadomi o wyczerpaniu puli Zwrotów na stronie
internetowej dostępnej pod adresem: www.darmowesmakowanie.pl.
4. Zakup Produktu uprawniający do wzięcia udziału w Promocji powinien być dokonany przez
Uczestnika w sklepie stacjonarnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w następujących
sklepach internetowych: www.bdsklep.pl; www.fera.pl; www.zooart.pl (dalej „Sklep”) w Okresie
Promocji. W Promocji nie są uwzględniane zakupy Produktów dokonane w maszynach vendingowych
lub w innych miejscach czy urządzeniach, w których nie jest możliwe uzyskanie dowodu zakupu w
postaci paragonu fiskalnego lub faktury.
5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne wydania Zwrotu w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu
cywilnego.
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6. Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w Promocji są dostępne na stronie internetowej
dostępnej pod adresem: www.darmowesmakowanie.pl (dalej: „Strona Promocji”), a także w
materiałach promocyjnych znajdujących się w Sklepach mających w swojej ofercie Produkty. Informacja
o dostępności puli Zwrotów w Promocji znajduje się na Stronie Promocji.
7. W Promocji uwzględniane są zakupy Produktów w Sklepie, potwierdzone dowodem dokonania przez
Uczestnika zakupu Produktu, który jest czytelny i prawdziwy, tzn. nie jest sfałszowany, ani 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 Zwrotu przez Organizatora. W Promocji dopuszcza się także
faktury wystawione na dane Uczestnika, pod warunkiem, że dokument ten wskazuje na zakup o
charakterze konsumenckim (dalej: „Dowód Zakupu”). Dowód Zakupu potwierdza dokonanie zakupu
Produktu, gdy w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu, a jeśli na
Dowodzie Zakupu brak jest takiego słowa – powinna znaleźć się na nim adnotacja dokonana przez
sklep, w którym dokonano zakupu Produktu, potwierdzająca fakt jego dokonania na podstawie Dowodu
Zakupu, opatrzona dodatkowo pieczątką tego Sklepu.
§ 2.
Produkty Promocyjne
Promocja dotyczy wybranych produktów marki Pedigree, tj. Ranchos Original Wołowina, Ranchos
Original Kurczak, Ranchos Original Jagnięcina, Munch, Wrap, wprowadzonych do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przez Fundatora, tj. Mars Polska sp. z o.o., z siedzibą w Sochaczewie (dalej
„Produkt”, „Produkty”).
§ 3.
Uczestnictwo w Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które (i) w momencie dokonywania zgłoszenia do
Promocji ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (ii) dokonały zakupu
Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca rachunek
bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. Przed dokonaniem zakupu Produktu i wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik winien zapoznać się
z informacją na temat dostępności Puli Zwrotów w Promocji, znajdującej się na Stronie Promocyjnej.
3. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, jak również
członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, opiekunowie prawni, rodzice
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 4.
Zasady Promocji
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1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w Okresie Promocji dokonał zakupu Produktu, będzie
uprawniony do uzyskania z tytułu tego zakupu zwrotu części lub całości zapłaconej ceny za Produkt na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Zwrot”). W razie zgłoszenia zakupu Produktu
w Okresie Promocji oraz przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnik będzie uprawniony do
otrzymania Zwrotu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym w § 5 poniżej.
2. W celu zgłoszenia udziału w Promocji Uczestnik powinien dokonać łącznie poniższych czynności w
Okresie Promocji:
d. zakupić w Sklepie co najmniej 1 (jeden) Produkt, co będzie potwierdzone Dowodem Zakupu,
e. zachować oryginału Dowodu Zakupu do czasu otrzymania Zwrotu za ten zakup,
f.

w ciągu 14 dni od dokonania zakupu Produktu, o którym mowa w pkt. a) powyżej, w terminie
od 25 lutego 2019 r. do 19 maja 2019 r., lub do wyczerpania puli Zwrotów, w zależności
od tego co nastąpi wcześniej, zgłosić swój udział w Promocji poprzez wysłanie prawidłowo
wypełnionego

formularza

rejestracji

(dostępny

na

stronie

internetowej:

www.darmowesmakowanie.pl) (dalej „Zgłoszenie”), z zastrzeżeniem że Zwroty są realizowane
w kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli Zwrotów lub do 19 maja 2019 r., w zależności od
tego co nastąpi wcześniej (informacja o dostępności puli jest dostępna na Stronie Promocyjnej).
Przez „prawidłowo” wypełnione Zgłoszenie do Promocji należy rozumieć Zgłoszenie
zawierające następujące dane: (i) imię i nazwisko Uczestnika; (ii) adres poczty elektronicznej
Uczestnika do korespondencji, (iii) cenę brutto, jaką Uczestnik zapłacił za zakup Produktu, która
jest wskazana na Dowodzie Zakupu; (iv) nazwę oraz numer NIP Sklepu, w którym dokonano
zakupu Produktu; (v) złożenie wymaganych oświadczeń dotyczących akceptacji Regulaminu
oraz zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych oraz (vi)
dołączenie czytelnego zdjęcia Dowodu Zakupu dokumentującego zakup Produktu, w formacie
.jpg, .png oraz w rozmiarze nie większym niż 5 MB.
3. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data
serwera) obsługujący Stronę Promocji. Zgłoszenia są weryfikowane i Zwroty są przyznawane w
kolejności zgłoszeń Zwrotów przez Uczestników.
4. Dokonanie Zgłoszenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym Uczestnik dokonał zakupu
Produktu.
5. Data i godzina wysłania Zgłoszenia nie może być datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina
dokonania zakupu Produktu, widniejąca na Dowodzie Zakupu.
6. Jeden Dowód Zakupu może być podstawą do dokonania wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia w
Promocji niezależnie od tego, czy potwierdza zakup jednego czy większej liczby Produktów. W
przypadku, gdy Uczestnik dokonał więcej niż 1 (jednego) Zgłoszenia na podstawie tego samego
Dowodu Zakupu, Organizator uwzględnia w Promocji wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze.
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7. Zgłoszenie udziału w Promocji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków Regulaminu, w tym przesłanie Zgłoszenia po terminie, o którym mowa w §
4 ust. 2 lit. c), , powoduje jego odrzucenie i nieprzyznanie Uczestnikowi prawa do Zwrotu na jego
podstawie.
8. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym adresem poczty elektronicznej lub numerem
rachunku bankowego) może uzyskać w Promocji prawo do maksymalnie 1 (jednego) Zwrotu. Uczestnik
może uczestniczyć w Promocji tylko jeden raz.
9. W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od zarejestrowania Zgłoszenia przez system obsługujący
Stronę Promocji, Organizator weryfikuje jego prawidłowość pod kątem prawdziwości, poprawności oraz
kompletności, oraz spełnienia innych warunków przewidzianych Regulaminem.
10. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zarejestrowania Zgłoszenia przez system obsługujący
Stronę Promocji, Uczestnik otrzyma informację o wyniku weryfikacji Zgłoszenia na adres poczty
elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu.
11. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10, pozytywnie zweryfikowany Uczestnik, otrzyma na adres
e-mail podany w Zgłoszeniu, link z aktywnym formularzem, który należy wypełnić i przesłać do
Organizatora w ciągu 72 godzin, w którym należy podać: (i) numer rachunku bankowego Uczestnika
prowadzonego przez bank z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany Zwrot,
a także (ii) adres e-mail, wskazany w Zgłoszeniu, oraz (iii) imię i nazwisko Uczestnika.
12. Nieodesłanie przez Uczestnika formularza zgodnie z § 4 ust. 11 powyżej, w tym odesłanie
formularza zawierającego informacje, które nie odpowiadają informacjom zawartym w Zgłoszeniu (tj.
zawierają inny adres e-mail, lub imię i nazwisko Uczestnika, niż podane w Zgłoszeniu), powoduje
nieprzyznanie Uczestnikowi prawa do Zwrotu na podstawie Zgłoszenia.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem w celu weryfikacji danych
zawartych w Zgłoszeniu. W tym celu Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania oryginału
Dowodu Zakupu dokumentującego zakup Produktu. W takim przypadku, termin weryfikacji poprawności
Zgłoszenia oraz powiadomienia o jej wyniku, o których mowa w § 4 ust. 9-10 powyżej, może ulec
wydłużeniu o dodatkowe 30 dni kalendarzowych.
14. Realizacja Zwrotu w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonana zostanie po pozytywnej
weryfikacji Zgłoszenia i formularza, o którym mowa powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia wpłynięcia do Organizatora formularza z prawidłowymi danymi, o którym jest mowa
w ust. 11 powyżej (z zastrzeżeniem ust. 13 powyżej). Zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego
podany przez Uczestnika w tym formularzu.
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15. W sytuacji, w której pula Zwrotów została powiększona na skutek zdarzeń wskazanych w § 5 ust. 5
poniżej, Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie do Promocji w Okresie Trwania Promocji jednakże nie
otrzymali Zwrotu z uwagi na wyczerpanie się puli Zwrotów, mogą otrzymać od Organizatora wiadomość,
na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu, informującą o przyznaniu prawa do Zwrotu. Wiadomość taka
zostanie wysłana do Uczestnika (według kolejności wpływania ich Zgłoszeń do Organizatora) w terminie
14 dni roboczych od dnia powiększenia puli Zwrotów. W powyższej sytuacji § 4 ust. 11-14 stosuje się
odpowiednio. Zwroty dokonywane zgodnie z niniejszym ustępem są realizowane w kolejności Zgłoszeń
do wyczerpania puli Zwrotów lub do 19 maja 2019 r. w zależności co nastąpi wcześniej.
16. Uczestnik nie może korzystać z oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie
Zgłoszeń. Korzystanie z takiego oprogramowania powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Zwrotu.

§ 5.
Zwrot
1. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, będzie uprawniony do
otrzymania Zwrotu za zakup Produktów objętych Zgłoszeniem. Zwrot ten stanowi kwotę pieniężną
odpowiadającą wysokości ceny brutto, jaką Uczestnik zapłacił za zakup Produktu wskazanego w
Zgłoszeniu, w każdym razie nie więcej niż 20 zł (słownie: dwudziestu złotych) brutto.
2. W Promocji przewidziano ograniczoną liczbę Zwrotów, których łączna wartość stanowiąca pulę
Zwrotów wynosi 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
3. Zwrot nie przysługuje w przypadku: (i) odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu
lub w przypadku gdy umowa zakupu Produktu przez Uczestnika nie doszła do skutku z przyczyn nie
leżących po stronie Organizatora ani Fundatora; oraz (ii) w przypadku Zgłoszenia niezgodnego z
postanowieniami Regulaminu, w tym w razie wskazania numeru rachunku bankowego prowadzonego
przez bank nieposiadający swojej siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system obsługujący Stronę Promocji, pula Zwrotów
zostaje pomniejszona o wysokość ceny, jaką Uczestnik zapłacił za nabycie Produktu, wskazaną w
Zgłoszeniu.
5. Uczestnik traci prawo do Zwrotu, a wysokość ceny, którą wskazał Uczestnik w Zgłoszeniu, o którą
została zmniejszona pula Zwrotów zgodnie z ust. 4 powyżej, wraca do puli Zwrotów, jeśli w wyniku
weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 9, Uczestnik, został zweryfikowany negatywnie, albo jeśli w
stosunku do pozytywnie zweryfikowanego Uczestnika miała miejsce jedna z sytuacji, o której jest w
mowa w § 4 ust. 13 powyżej.
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§ 6.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji i w zakresie wadliwości wydania Zwrotów
powinny

być

składane

w

formie

wiadomości

e-mail

wysłanej

na

adres

e-mail:

reklamacja@darmowesmakowanie.pl, albo w formie pisemnej na adres Organizatora – ul. Wiktorii
Wiedeńskiej 17, 02-954, Warszawa, z dopiskiem „Spróbuj za darmo – REKLAMACJA”, wedle wyboru
Uczestnika. W reklamacji Uczestnik powinien podać (i) swoje imię i nazwisko, a także (ii) żądanie i
dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, oraz w przypadku reklamacji składanej
w formie pisemnej – (iii) wskazać adres do korespondencji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowany zostanie powiadomiony w tym terminie
w takiej formie, w jakiej złożył reklamację.

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Promocji (dalej „Dane
Osobowe”) jest Fundator, tj. Mars Polska sp. z o.o., z siedzibą w Sochaczewie, Kożuszki Parcel 42,
96-500 Sochaczew (dalej: „Administrator”).
2. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby realizacji Promocji, w tym oceny
zakwalifikowania się do Promocji, przyznawania Uczestnikowi nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora dla tego celu jest zgodne z
prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania zobowiązań w stosunku do Uczestnika wynikających
z Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest przetwarzanie w celu realizacji
Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, który zaakceptował Uczestnik (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 – RODO).
3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Promocji.
4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń dotyczących Programu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą
przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do
nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe
(kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
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5. Dane Osobowe mogą być przekazywane przez Administratora: Organizatorowi (tj. IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), a ponadto zewnętrznym dostawcom usług (np.
drukarniom, agencjom eventowym i marketingowym), jak również prawnikom, księgowym i biegłym
rewidentom, organom państwowym, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa.
6. Dane Osobowe przetwarzane w powyższych celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym
wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, Uczestnikowi, którego Dane Osobowe są
przetwarzane w Promocji, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych oraz
prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo
do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator przechowuje Dane Osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
9. Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków
bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez
Administratora są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne
z przyjętymi przez Administratora zasadami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi
zasadami i procedurami zarządzania.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Zwrotu na osobę trzecią.
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
www.darmowesmakowanie.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie będzie
naruszać praw nabytych przez Uczestnika na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na Stronie Promocji.
.
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