REGULAMIN AKCJI
ACTIVIA
“PODEJMIJ 14-DNIOWE WYZWANIE Z ACTIVIA”
§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1.

AKCJA – wydarzenie przeznaczone dla jej Uczestników, umożliwiające im odebranie Nagrody. Akcja prowadzona w
oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i powszechny.
2. FUNDATOR – fundator Nagród w Akcji:
DANONE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290.
3. ORGANIZATOR – NAV AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, główny adres prowadzonej działalności
gospodarczej: Warszawa (02-703), ul. Bukowińska 10/77, NIP: 521-386-34-37.
4. NAGRODA – zwrot pieniędzy za zakup maksymalnie 14 Produktów Promocyjnych. Maksymalna wartość zwrotu
wynosi 55,86 zł. Pula dostępnych zwrotów w całej Akcji wynosi 55 860 zł, jednak nie więcej niż 1000 zwrotów
niezależnie od ich wartości.
5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
6. SKLEP – dowolny punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Akcji, na terenie Polski.
7. PRODUKT PROMOCYJNY – wymienione poniżej produkty marki Activia, produkowane lub dystrybuowane dla lub
przez Danone sp. z o.o.:
a) Activia naturalna 180g
b) Activia z chia i siemieniem lnianym 140g – wszystkie smaki
c) Activia do picia 185g, 195g, 280g, 290g, 300g – wszystkie smaki
d) Activia 4pack – wszystkie smaki
Promocją nie są objęte następujące produkty: Activia Smoothie (dostępna w sieci sklepów Żabka) oraz Activia
shot (dostępna w sieci Frisco i Żabka)
8. UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, która bierze udział w Akcji. W Akcji nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub
współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak
również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Akcji nie mogą być również pracownicy lub
współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora.
9. ZGŁOSZENIE - Kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany za pośrednictwem Strony
opisanej w ust. 10.
10. STRONA – serwis internetowy pod adresem www.activia.pl na którym prowadzona jest Akcja. Korzystanie ze
Strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.
11. PARAGON – dowód zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych, stanowiący wydruk z kasy
fiskalnej Sklepu. Paragonami w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są w szczególności faktury VAT
wystawione na rzecz działalności gospodarczej, paragony niefiskalne lub potwierdzenia płatności kartą.
Organizator dopuszcza udział faktur VAT wystawionych na rzecz osoby fizycznej. Organizator bezwarunkowo nie
dopuszcza do udziału w Akcji skanów Paragonów.
Z treści Paragonów musi wynikać jednoznacznie, że dotyczą zakupu Produktów Promocyjnych, w szczególności
Organizator nie zweryfikuje pozytywnie Paragonów opatrzonych podpisem czy pieczątką Sklepu, jeśli z listy
produktów na Paragonie obecność Produktu Promocyjnego nie będzie wynikać jednoznacznie (np. słowo
ACTIVIA).
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§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1.
2.
3.

4.

5.

Akcja trwa od dnia 01.01 do 28.02.2020 r. (okres zbierania Zgłoszeń).
Każda osoba, która chce wziąć udział w Akcji powinna w okresie jej trwania zgłosić się do Akcji poprzez wysłanie
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie.
W Akcji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie jej trwania:
a. Zakupią Produkty Promocyjne w łącznej ilości maksymalnie 14 sztuk, na maksymalnie 14 Paragonach.
b. Wejdą na Stronę
c. Wgrają od jednego do maksymalnie 14 zdjęć (nie skanów) Paragonów.
d. Podadzą swoje dane:
i. Adres e-mail
ii. Numer telefonu
iii. Imię i nazwisko
iv. Numer konta bankowego w formacie 26 cyfr (bez myślników, spacji, innych znaków specjalnych)
v. Określą żądaną sumę zwrotu za zakup Produktów Promocyjnych, przy czym nie może być to
kwota większa niż 55,86 zł (pięćdziesiąt pięć złotych, osiemdziesiąt sześć groszy).
e. Zaakceptują Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa i wyrażą zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów realizacji Akcji. Zgoda może zostać wyrażona poprzez wyraźne działanie
Uczestnika, jakim jest wysłanie Zgłoszenia.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji jeden raz, tj dokonać jednego Zgłoszenia, niezależnie od tego, jaką ilość
Paragonów zgłasza (maksymalnie 14 Paragonów w jednym Zgłoszeniu). Dotyczy to również Uczestników, których
Zgłoszenia zostaną odrzucone.
Każdy Paragon może zostać użyty w Promocji tylko jeden raz, niezależnie od tego, czy został zaakceptowany czy
odrzucony na etapie weryfikacji.
§4
ZASADY WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ

1.
2.
3.

4.
5.

Organizator wyznacza osobę lub osoby, które weryfikują Zgłoszenia nadesłane przez Uczestników.
Weryfikacja Zgłoszeń trwa do 72h od momentu dokonania Zgłoszenia, w dni robocze.
Weryfikacja polega na:
a. Sprawdzeniu, czy dany Paragon lub Paragony nie były użyte wcześniej
b. Czy transakcja, której dotyczy Paragon lub Paragony, została zrealizowana w okresie trwania Akcji
c. Czy Paragon lub Paragony dokumentują w sposób jednoznaczny dokonanie zakupu Produktu
Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych
d. Czy zdjęcie Paragonu lub Paragonów jest czytelne i umożliwia prawidłowe odczytanie
Suma kwot brutto ze wszystkich pozytywnie zweryfikowanych w danym Zgłoszeniu Paragonów zostaje zliczona i
przypisana do danego Zgłoszenia jako Nagroda, przy czym jej wysokość nie może przekraczać kwoty 55,86 złotych.
Uczestnicy są informowani e-mailowo o:
a. Przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji
b. Pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, wraz z podaniem wysokości przyznanej Nagrody.
c. Częściowo pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, czyli sytuacji, kiedy wśród wszystkich znajdujących się w
danym Zgłoszeniu Paragonów część zostaje zaakceptowanych a część odrzuconych. Uczestnik otrzymuje
informację o przyczynie odrzucenia Paragonów nie zaakceptowanych, oraz wysokość przyznanej Nagrody.
d. Negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, czyli sytuacji, w której wszystkie zgłoszone Paragony zostają
odrzucone. Uczestnik otrzymuje informację o przyczynie odrzucenia Zgłoszenia.
§5
PRZEKAZANIE NAGRODY

1.
2.

Nagrody w postaci przelewów bankowych zostaną przekazane Uczestnikom w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
zakończenia Akcji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych na etapie
dokonywania Zgłoszenia, w tym w szczególności numeru konta bankowego.
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3.

Uczestnik ma możliwość korekty swoich danych do otrzymania Nagrody poprzez kontakt e-mailowy z
Organizatorem, tylko do dnia zakończenia Akcji, tj. do 28.02.2020 r.
§6
REKLAMACJE

1.
2.
3.
4.
5.

Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej lub e-mailowej na adres Organizatora wskazany
w Regulaminie. Reklamacje rozpatruje Organizator, działając na zlecenie Fundatora.
Reklamacja dotycząca przebiegu Akcji powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i
nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności.
Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie
reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§7
DANE OSOBOWE

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator (DANONE Sp. z o. o., z siedzibą
w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w
wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290). Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się pod adresem: iod.danone@danone.com
Dane będą przetwarzane w celu:
a. realizacji Akcji, w tym w celu: przyjęcia Zgłoszenia do weryfikacji, pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia,
przekazania Nagrody (podstawa prawna: zgoda Uczestnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poprzez wysłanie
Zgłoszenia na stronie www.activia.pl Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem
Akcji);
b. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji. Niepodanie danych uniemożliwi
wzięcie udziału w Akcji, w tym w szczególności odbiór Nagrody.
Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Akcji, jej rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń
związanych z uczestnictwem w Akcji, jednak nie dłużej niż przez rok po zakończeniu Akcji.
Administrator danych może udostępnić lub powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją
Akcji innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne
Akcji na podstawie odpowiedniej umowy.
Uczestnicy promocji mają prawo:
a) żądać od administratora informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe Uczestnika. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do
uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym
dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o
przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości
wniesienia skargi do organu nadzoru;
b) sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe
przetwarzane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego
sprostowania lub uzupełnienia.
c) żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich
przetwarzania;
d) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem
ich przechowywania;
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
Administratora;
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f)

7.

8.
9.

przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do administratora, jeżeli ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu
przez osobę, której dane dotyczą administratorowi;
g) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak pozostaje to bez wpływu na korzystanie z danych
osobowych przed cofnięciem zgody.
Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, a są przetwarzane przez Fundatora lub Organizatora
powinna wysłać e-mail na adres iod.danone@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w
jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie
nawiązanie kontaktu na etapie realizacji tego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do
tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać
(wskazane jest podanie numeru telefonu).
Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00.
Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz że nie będą objęte
mechanizmem profilowania.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Akcją, a
Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.
Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego
właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin udostępniany będzie na w siedzibie Organizatora, na https://navagency.com/konkursy oraz na Stronie.
Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to
help@navagency.com, a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką
posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji
Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.
Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016
poz. 471 ze zm.)
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