REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ Smacznie i zdrowo z Develey ”
(dalej: „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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1.

2.

Organizatorem akcji promocyjnej „Smacznie i zdrowo z Develey ” (dalej: „Promocja") jest
spółka prowadzona pod firmą Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy
ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040165, NIP:
524-10-17-996; REGON: 010898648 (dalej „Organizator" lub „Develey").
Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.
Promocja przeprowadzana będzie w okresie od 17.04.2020 r. do 26.05.2020 r. lub do
wyczerpania puli nagród która wynosi 1 500 sztuk kodów rabatujących (słownie: tysiąc
pięćset) – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Kody rabatujące
będą realizowane w kolejności zgłoszeń, aż do momentu wyczerpania puli kodów
rabatujących. Organizator w przypadku wyczerpania się kodów rabatujących powiadomi o
zakończeniu promocji na stronie www.develey.pl
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Promocja przeprowadzana jest przez Organizatora dla konsumentów sieci „ SPHINX „ którzy w
okresie promocji zamówią z dostawą do domu zestaw promocyjny opisany w załączniku nr 1 na
platformie smacznieiszybko.pl oraz na innych portalach z którymi współpracuje Sphinx
Organizator nie odpowiada za brak zestawu promocyjnego w konkretnym lokalu. W przypadku
braku zestawu promocyjnego w danym lokalu promocja nie może się odbyć bez winy
Organizatora.
Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzona w celach
zarobkowych.
§2
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b-d poniżej uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”) mogą być
wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art.
221 Kodeksu Cywilnego,
W Promocji nie mogą brać udziału:
a)
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
b)
osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
c)
osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają
zawarte
z
Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest
dostawa Produktów objętych Promocją,
d)
Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali nieprawdziwe lub niekompletne
dane.
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3.

4.

5.

Udział w Promocji jest dobrowolny. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki
przeprowadzenia Promocji. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza, że zapoznał się z
zasadami Regulaminu i akceptuje jego treść.
W razie, gdy Organizator stwierdzi, że dana osoba jest zarejestrowana dwa lub więcej razy, ma
prawo usunąć dodatkowe tożsamości wraz z przypisanymi do nich Punktami/Dukatami. W
skrajnym przypadku ma prawo wykluczyć Uczestnika z Promocji.
Z jednego Konta może korzystać tylko jeden Uczestnik.
§3
ZASADY REALIZACJI PROMOCJI

1.

W ramach niniejszej Promocji Użytkownik serwisu w celu wzięcia w niej udziału zobowiązany
jest:
a)
Zakupu zestawu promocyjnego ( opis zestawu znajduje się w złączniku nr 1 ) za
pośrednictwem na portalu smacznieiszybko.pl lub innych portali współpracujących z Sphinx
oraz posiadać lub założyć konto użytkownika w sklepie Develey poprzez akceptację jego
Regulaminu, w celu odbioru nagrody
b)
po dokonaniu zakupu zestawu promocyjnego uczestnik jest zobowiązany do wysłania
scanu / zdjęcia paragonu zakupu na adres e-mail: info@develey.pl, co stanowi podstawę
otrzymania e-mailem kodu rabatującego, stanowiącego nagrodę w promocji
c)
w oparciu o kod rabatujący zakupić dowolne produkty dostępne na platformie
www.develey.pl w zakładce sklep o wartość nie mniejszej niż wartość nagrody powiększonej o
31 zł
2. Jeden Użytkownik ma prawo tylko do jednej nagrody w trakcie trwania promocji .
§4
NAGRODY i ZASADY ICH ODBIORU

1.

W ramach niniejszej promocji nagrodą za spełnienie warunków opisanych w paragrafie 3
podpunkt a , jest kod rabatujący o wartości :
a) 30 zł netto dla zamówienia na jeden zestaw promocyjny
b) 40 zl netto dla zamówienia 2-ch zestawów promocyjnych
c) 50 zł netto dla zamówienia 3-ch i więcej zestawów promocyjnych
2.
Kod rabatujący zostanie dostarczony do uczestnika zgodnie z zapisami par 3 punkt 1 b.
3.
Nagroda wymieniona w punk 1 jest przyznawana jednorazowo i o jej wartości decyduje pierwsze
zgłoszenie nadesłane na adres info@develey.pl przez uczestnika promocji
4.
Organizator gwarantuje darmową dostawę poprzez dukaty które uczestnik otrzymuje w
momencie rejestracji, o której jest mowa w par.3 punkt 1 a . W przypadku kiedy uczestnik
posiada już konto na www.develey.pl może zwrócić się do organizatora o przyznanie mu
dodatkowych dukatów , które zapewnią darmową dostawę nagrody.
5.
Rabat przyznawany będzie jedynie Uczestnikom, którzy postępują zgodnie z postanowieniami
regulaminu.
§5
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DANE OSOBOWE
1.
2.

Administratorem danych Uczestników Promocji jest Organizator.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 691980198, adresem email
ochrona.danych@develey.com.pl oraz listownie na adres biura Organizatora.
3.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji,
umożliwiania Uczestnikom udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników dla tych celów
Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wynikającego ze
zgłoszenia się Uczestnika do Promocji.
4.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą także w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, który stanowi:
•
prowadzenie postępowań reklamacyjnych związanych z Promocją
•
dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
•
archiwizacja dokumentacji Promocji
•
tworzenie analiz lub statystyk
•
zapewnienie rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków dotyczących ochrony
danych osobowych)
5.
Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, dane adresowe, adres email, telefon
czy numer rachunku bankowego wraz z nazwą banku (wskazane na potwierdzeniu przelewu
bankowego jako dowodu zapłaty za prenumeratę czasopisma Zdrowie bez leków) jest
warunkiem udziału Uczestnika w Promocji. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem
możliwości lub utrudnieniem udziału w Promocji. W pozostałym zakresie podanie danych jest
dobrowolne.
6.
Administrator przechowuje dane osobowe przez czas trwania Promocji, a następnie przez okres
wymagany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. 5 lat od końca roku
obrachunkowego, a także przez okres prawnie uzasadnionego interesu Develey. W przypadku
podniesionych roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia sporu,
załatwienia reklamacji lub skargi lub przedawnienia roszczeń.
7.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz
ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma także prawo do uzyskania kopii danych i ich
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora.
Uczestnik może zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie
wiadomości na adres email: ochrona.danych@develey.com.pl lub pisząc na adres ul. Batalionu
Platerówek 3, 03-308 Warszawa z dopiskiem Akcja promocyjna „Produkty objęte Promocją”.
Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z
prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
8.
Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
•
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją
Uczestnika;
•
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
9.
Administrator udostępnia danych osobowe Uczestników:
•
podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych Uczestników w celu
realizacji Promocji,
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Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Develey w zakresie obsługi informatycznej,
prawnej, podatkowej czy usług księgowych, audytorów, agencji reklamowych
realizujące obsługę portali czy realizację kampanii marketingowych;
•
firmom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankom
•
właściwym organom władzy publicznej, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych
przepisów
•
firmom wspierającym działalność gospodarczą Administratora i innym podmioty (np.
podmiotom świadczącym usługi archiwizacji/niszczenia dokumentów) - gdy Develey
posiada podstawę prawną do takiego udostępnienia danych;
Dane osobowe Uczestników „Akcji dla Czasopisma” w przypadku stosowania niektórych
rozwiązań technologicznych strony internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy
funkcjonowania naszej strony internetowej dostarczanych przez Google, Facebook i podobnie
działających rozwiązań, informujemy, iż Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego -tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kraj ten
przynależy do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni
poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności
UE –USA/ Privacy Shield Framework. Ponadto, gdy to możliwe zawierane są odpowiednie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku innych podmiotów z USA,
które nie znajdują się liście Tarczy Prywatności UE-USA lub są w innym kraju, odpowiedni poziom
ochrony zapewniony jest za pomocą innych prawnie wiążących i egzekwowalnych instrumentów
uznawanych przez Komisję Europejską takich jak Standardowe Klauzule Umowne. W innym
przypadku nie jest przewidywany taki transfer.
Dane osobowe Uczestników dla potrzeb realizacji „Akcji dla Czasopisma” czy w zakresie działania
strony internetowej, takich jak analizy ruchu, ofertowania możemy dokonywać profilowania.
Polega ono na ocenie, jakimi usługami możecie być Państwo zainteresowani, na podstawie
podejmowanych na stronie czy w sklepie działań. My również nie lubimy otrzymywać treści,
które nas nie interesują. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem
automatycznych decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutków prawnych lub wpływających
na Państwa w podobnie istotny sposób, a ma nam pomóc w lepszym dostosowaniu naszych
produktów, usług do Państwa oczekiwań.
•

10.

11.

§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

2.

Ewentualne reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora każdorazowo nie później niż 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Wszelkie
szczegóły dostępne będą na stronie internetowej Organizatora. O zachowaniu terminu do
składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny zawierać
imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
ewentualnych nieprawidłowości.
Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia.
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3.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji,
jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W
takim przypadku Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestników
Promocji o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, tak aby każdy Uczestnik miał
możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do
uczestnictwa w niniejszej Promocji lub odstąpienia od udziału w niej.
Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa niniejszy Regulamin oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
Rabat przewidziany niniejszym Regulaminem nie łączy się z warunkami innych akcji
promocyjnych Organizatora.
Użytkownik, korzystając z Rabatu wykorzystać Vouchera wskazanego w § 3 ust. 3.
Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie.
Niniejszy Regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora do dnia zakończenia Promocji
oraz na stronie internetowej http://develey.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio regulamin
Sklepu, znajdujący się pod adresem: https://develey.pl/regulaminy/

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ZAŁACZNIK nr 1
Zestaw promocyjny składa się z następujących dań :
1. Krem z pieczonej papryki
2. Spaghetti z krewetkami
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