REGULAMIN PROMOCJI „Inna strona laktatora”
Nazwa Organizatora Promocji
1. Organizatorem promocji "Inna strona laktatora” (dalej: "Promocja") jest spółka pod
firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa;
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000499624; wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł (dalej:
„Organizator”) działająca na zlecenie Medela Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, będącej Sponsorem nagród w niniejszej
Promocji.

Termin i miejsce Promocji
2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 16.07.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. lub do
wyczerpania puli Nagród. W przypadku sklepów internetowych On-line Promocja
obowiązuje od dnia 16.07.2018 r. godz. 00:00:01 do dnia 30.09.2018 r. godz. 23.59.59 decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu On-line.
3. Termin rejestracji zgłoszeń do Promocji upływa w dniu 14.10.2018 r., o zachowaniu
terminu decyduje data zarejestrowania kompletnego zgłoszenia w serwisie
www.innastronalaktatora.pl
4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w aptekach, sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych.

Produkty objęte sprzedażą promocyjną
5. Sprzedażą promocyjną objęte są laktatory elektryczne marki Medela:
nazwa produktu
1 Laktator elektryczny Medela Swing
2 Laktator elektryczny Medela Swing Maxi
3 Laktator elektryczny Medela Free Style

kod produktu
030.0041 / 7612367023993
040.0012 / 7612367026161
042.0012 / 7612367025683

(dalej: "Produkty promocyjne").

Uczestnicy Promocji
6. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się
osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową”, które spełnią wymogi regulaminu.
7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji i pracownicy firmy
Medela Polska Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:
rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które

brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad
projektem i wdrożeniem Promocji.

Dane osobowe
8. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Promocji są:
a. Medela Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531
Warszawa (Sponsor);
b. Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa
(Organizator).
9. Prawidłowe wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów
ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w zakresie przetwarzania i ochrony
danych osobowych Uczestników, w szczególności obowiązków informacyjnych oraz
dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, zapewnia Organizator.
10. Dane osobowe Uczestników Promocji, których zgłoszenia zostały poddane procedurze
weryfikacyjnej są pobierane i przetwarzane przez Współadministratorów wyłącznie w
celu przeprowadzenia niniejszej Promocji zgodnie z przepisami RODO:
a. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez
Uczestnika.
b. Dane zebrane w Promocji odnośnie Uczestników, którym Organizator wydał Nagrodę
będą przetwarzane przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania
dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego,
rachunkowego oraz cywilnego.
c. Kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego z podaniem danych osobowych i
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do
otrzymania Nagrody.
d. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych,
Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora. Korespondencję należy
kierować na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „dane osobowe „Inna strona
laktatora” lub na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych Organizatora:
iod@loyalconcept.pl wpisując „Inna strona laktatora” jako temat wiadomości.
e. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych
jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub
konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są
przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których
mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora.
Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem uczestnikowi
Nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.
f. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego powołanego w celu
ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych).
Nagrody w Promocji

11. W Promocji przewidziano Nagrody ( dalej: „Nagroda”), każda w postaci 2 kodów-biletów
elektronicznych na dowolny seans filmowy 2D w kinach sieci Multikino w całej Polsce,
o wartości rynkowej 46,00 zł ( czterdzieści sześć zł 00/100) każda nagroda.
12. Ilość Nagród w promocji jest ograniczona i wynosi 1000 (jeden tysiąc) sztuk. O przyznaniu
Nagrody decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do Organizatora. Informacja o wyczerpaniu
się puli Nagród w promocji będzie zamieszczona na stronie www.innastronalaktatora.pl

Warunki uczestnictwa w Promocji
13. Promocją objęte są wyłącznie Produkty nowe, zakupione na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku, do których gwarantem
jest Medela Polska Sp. z o.o.
14. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące
warunki:
a) Dokonać w dniach 16.07- 30.09.2018 r. zakupu przynajmniej jednego produktu
objętego niniejszą promocją. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1
Zgłoszenia do Promocji.
b) Zarejestrować Zgłoszenie w ciągu 14 dni od daty zakupu uwidocznionej na dowodzie
zakupu, ale nie później niż 14.10.2018 r.
15. Zgłoszenia do promocji należy dokonać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie
formularza za pośrednictwem serwisu www.innastronalaktatora.pl. W skład
prawidłowego Zgłoszenia do Promocji wchodzi:
a. Kompletnie wypełniony formularz rejestracyjny oraz
b. czytelne zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub
paragon fiskalny); oraz
c. czytelne zdjęcie lub skan oryginalnego kodu kreskowego EAN z doklejonym kodem
produktu po wycięciu go z opakowania Produktu Promocyjnego, przykład poprawnego
zdjęcia lub skanu poniżej:

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
16. Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w p. 13-15 powyżej, z zastrzeżeniem
p.6-7 oraz p.12 Uczestnik otrzyma Nagrodę.
17. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b) przesłane zdjęcie lub skan będzie dotyczył kodu kreskowego, który nie będzie wycięty
z opakowania; lub
c) przesłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób
uniemożliwiający jej odczytanie; lub
d) na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania Nagrody w ramach
Promocji; lub
e) przesłane ( załączone) zdjęcia lub skany dowodu zakupu lub kodu EAN będą
niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości, lub
f) przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w promocji będzie wypełnione niekompletnie.

Wydanie i realizacja nagród
18. O przyznaniu należnej Nagrody decyduje kolejność rejestracji kompletnych Zgłoszeń w
serwisie www.innastronalakatora.pl .
19. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1 (jednego) Zgłoszenia do Promocji.
20. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać 1 (jedną) Nagrodę.
21. Nagrody w promocji zostaną wysłane za pomocą maila zawierającego 2 kody w postaci
alfanumerycznej na adres mailowy podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, w terminie
do 21 dni roboczych od zarejestrowania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia do
Promocji. Zasady wymiany kodów na bilety Multikino stanowią Załącznik nr 2.
Niniejszego Regulaminu.
22. Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.

Reklamacje
23. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być
składane przez Uczestników do 28.11.2018 r. w formie pisemnej na adres Organizatora:
Loyal Concept Reklamacja " Inna strona laktatora” ul. Tużycka 8 lok.6, 03-683 Warszawa.
24. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
25. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14
dni od daty otrzymania reklamacji.
26. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
pisemnej listem poleconym.
Postanowienia końcowe
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika Nagrody,
jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik (np.
błędnie podany przez Uczestnika adres mailowy do wysyłki Nagrody).
28. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.innastronalaktatora.pl
29. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „ Inna strona laktatora ”
Zgłoszenie uczestnictwa w promocji " Inna strona laktatora”
Zakupiony Produkt: ………………………………………………………
imię ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………...
adres: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod/ miasto(poczta)…………………………………………………..
adres mailowy ……………………………………………………………………………………………………………………...
produkt ………………………………………………………………………………………………………………………………..
dodaj paragon
dodaj skan / zdjęcie wyciętego kodu EAN
Oświadczenie Uczestnika Promocji.
Zgłaszam swój udział w promocji „Inna strona laktatora”.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/ -em się z regulaminem promocji i akceptuję
jego postanowienia.
Zostałam/-em poinformowana/-y, że Ilość nagród jest ograniczona i o ich przyznaniu
decyduje kolejność wpływu prawidłowych zgłoszeń do Organizatora
Niniejszym potwierdzam, iż jestem pełnoletnią osobą fizyczną spełniającą warunki
określone w pkt. 6-7 regulaminu b.
b

Treść p.6-7 regulaminu

6. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych - będące konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową”, które spełnią wymogi regulaminu.
7. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Programu i pracownicy
firmy Medela Polska Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny
rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy
osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Programu oraz tych, które pracowały
nad projektem i wdrożeniem Programu.
Przyjmuję do wiadomości, że:
Moje dane osobowe, zawarte w powyższym formularzu są niezbędne do weryfikacji mojego
Zgłoszenia i do wydania mi nagrody oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i
zachowania zgodności z przepisami podatkowymi. Zgodnie z tymi ostatnimi, moje dane będą
przechowywane przez 6 lat. Ich Współadministratorami są: Medela Polska Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa (Sponsor) oraz Loyal Concept Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa (Organizator).
Podanie danych jest dobrowolne, a przetwarzanie możliwe tylko za moją zgodą. Mogę ją
wycofać w każdym momencie, jednak gdy to uczynię (lub w ogóle nie podam danych),
uniemożliwię Organizatorowi weryfikację swojego prawa do nagrody i tym samym jej

wydanie. Moje dane będą przetwarzane w podanym wyżej celu nie dłużej, niż to konieczne
do przeprowadzenia Promocji.
Mam prawo żądania usunięcia moich danych osobowych, a Współadministratorzy są
zobowiązani spełnić to żądanie, gdy wycofam swoją zgodę na ich przetwarzanie, a
przetwarzanie to nie będzie już niezbędne do przeprowadzenia Promocji. Zamiast usunięcia
danych mogę żądać, by były one nadal przechowywane, lecz nie przetwarzane w żaden inny
sposób.
Mam prawo dostępu do moich danych, otrzymywania informacji o ich przetwarzaniu,
żądania ich sprostowania oraz otrzymania kopii swoich danych. Mam prawo otrzymania
podanych przeze mnie danych w postaci pliku komputerowego w formacie text/csv oraz
żądania przesłania takiego pliku innemu, wskazanemu przeze mnie, administratorowi.
Przysługuje mi prawo wnoszenia skarg do organu nadzorczego.
Adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych Organizatora: iod@loyalconcept.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych tutaj moich danych osobowych przez
Medela Polska Sp. z o.o. i Loyal Concept sp. z o.o. w celach i na zasadach podanych powyżej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „ Inna strona laktatora ”
ZASADY WYMIANY KUPONÓW I ZAPROSZEŃ NA BILET MULTIKINO
I. KUPONY I BONY
1. Multikino umożliwia realizację następujących rodzajów kuponów, kodów, bonów
prezentowych i kuponów/kodów barowych:
a) Kupony/Kody 2D/Bony prezentowe 2D - podlegają wymianie na jeden bilet na seans
wyświetlany w okresie ważności kuponu, z wyłączeniem projekcji 3D. W przypadku wymiany
Kuponu/Kodu 2D/Bonu prezentowego 2D na miejsce VIP konieczna jest dopłata do miejsca VIP
zgodnie z cennikiem kina. Nie jest możliwa wymiana kuponu/Kodu 2D/Bonu prezentowego 2D
na bilet na seans w projekcji 3D z dopłatą różnicy pomiędzy ceną biletu na projekcję 3D i
projekcję 2D.
b) Kupony/Kody 3D/Bony prezentowe 3D - podlegają wymianie na jeden bilet na seans
wyświetlany w okresie ważności kuponu na projekcje 3D, ale również i na projekcje 2D. W
przypadku wymiany Kuponu/Kodu 3D/Bonu prezentowego 3D na bilet na projekcję 2D nie
przysługuje zwrot różnicy pomiędzy ceną biletu na projekcję 3D i projekcję 2D.
c) Kupony/Kody barowe – podlegają wymianie na zestaw składający się ze średniego napoju oraz
średniego opakowania popcornu albo średniego opakowania nachos.
d) Promocyjne Kupony/Kody 2D/ oraz Promocyjne Kupony/Kody 3D/ oraz Promocyjne
Kupony/Kody barowe – podlegają wyminie na zasadach określonych pod lit a) – c) powyżej z po
dokonaniu opłaty zgodnej z kwotą umieszczoną na Kuponie/Kodzie.
2. Okres ważności kuponu/kodu/bonu oraz nazwa kina, w których obowiązuje, wskazane są na
odwrocie kuponu/bonu lub w informacji o kodzie.
3. Wymiana kuponu/kodu/bonu na bilet lub zestaw, o których mowa w ust.1, jest możliwa
wyłącznie:
i) w okresie ważności kuponu/kodu/bonu;
ii) w kasie kina na seans/wydarzenie wyświetlane w okresie ważności kuponu/kodu/bonu.
4. Kupony/kody/bony nie podlegają zamianie na gotówkę ani na bilet lub zestaw inny niż w
wskazany na kuponie/kodzie/bonie. Posiadacz kuponu/kodu/bonu nie może uzyskać zwrotu
różnicy pomiędzy wartością kuponu/kodu/bonu i ceną wybranego biletu/zestawu. Osoby, które
nabyły kupon/kody/bon bezpośrednio w kasie Multikina będące konsumentami w rozumieniu
Art. 221 kodeksu cywilnego mają prawo do zwrotu kuponu/kodu/bonu w okresie jego ważności
w kasie dowolnego kina, za okazaniem dowodu nabycia (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).

5. Kupony/kody/bony nie podlegają wymianie na bilety na projekcje specjalne, pokazy na
zaproszenie z wyjątkiem: Poranki, Multibabykino, Akademia Filmowa Multikino, Moja Pierwsza
Wizyta w Kinie, Kocham Kino w Multikinie, Noc Kina, Liga Mistrzów UEFA, Sport extremalny,
Granie na ekranie, Kino na obcasach, Koncerty.
6. Kupon/kody/bon nie uprawnia do preferencji i pierwszeństwa przy wymianie.
7. Multikino zastrzega możliwość dodania nowych kategorii kuponów/kodów/bonów, wyłączenia
określonych ich kategorii ze sprzedaży osobom fizycznym i udostępnienia ich tylko podmiotom
instytucjonalnym.
8. Posiadacz kuponu/kodu/bonu ma prawo do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej. Bez
uprzedniej, pisemnej zgody Multikina posiadacz kuponu/kodu/bonu nie jest uprawniony do jego
odsprzedaży lub innego wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Multikino zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kuponu/kodu/bonu wykorzystywanego
niezgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego.

