
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kufer z kosmetykami w prezencie”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.  Niniejszy  regulamin  („Regulamin”)  określa  zasady  prowadzenia
akcji  promocyjnej pod nazwą  „Kufer z kosmetykami w prezencie”,
zwaną dalej „Akcją”.
1.2. Organizatorem Akcji jest „Vica sp. z o.o.” z siedzibą w Pępowie, ul.
Bojanowskiego 1, 63-830 Pępowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy
Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220124 („Organizator”).
1.3.  Akcja trwa od dnia 10 lutego  2019 r.  do dnia 31 marca 2019 r.
lub do wyczerpania  zapasów.  Uczestnicy  zostaną  poinformowani  o
wyczerpaniu  zapasów  Produktów  Promocyjnych  poprzez  stosowne
informacje umieszczone w strefie kas w sklepach Organizatora oraz na
stronie  internetowej  Organizatora  dostępnej  pod  adresem www.vica.pl
(„Strona www”).
1.4.  Akcją  objęte  są  wszystkie  sklepy  Organizatora  znajdujące  się  na
terytorium Rzeczypospolitej Polski.
1.5. Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Akcji będą publicznie
udostępniane we wszystkich sklepach Organizatora.

2. ZASADY AKCJI
2.1.  Akcja  skierowana  jest  do  osób  pełnoletnich,  posiadających  pełną
zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania Akcji dokonają
zakupów dowolnych produktów na łączną kwotę min. 1 500,00 złotych,
zgodnie  z  zasadami,  o  których  mowa  w punkcie  2.2  poniżej  (dalej
„Uczestnicy” lub „Uczestnik”).
2.2.  Wszystkie zakupy muszą być dokonane przy użyciu karty VicaClub
Klienta.  W przeciwnym  wypadku  kwota  zakupów,  do  których  karta
VicaClub nie  została  wykorzystana –  nie  zostaje doliczona łącznej  puli
zakupów w okresie trwania programu.
2.3.  Z  udziału  w  Akcji  są  wykluczone  osoby  zatrudnione  przez
Organizatora,  w  tym  pracownicy  oraz  zleceniobiorcy  Organizatora,  a
także  osoby  zatrudnione  przez  inne  podmioty  współpracujące  z
Organizatorem  przy  organizacji  niniejszej  Akcji,  jak  również  osoby  im
bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich
małżonków,  rodzeństwo  i  ich  małżonków,  powinowatych  do  drugiego
stopnia,  osoby  pozostające  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub
kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
2.4. Nagrody będą wydawane po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich
zasad  akcji  określonych  w  punktach  2.1,  2.2  i  2.3,  po  wypełnieniu
formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.



2.5.  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wydawania  nagród  po
zakończeniu  programu  lojalnościowego.  Nagrody  zostaną  wydane
najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019.

3. REKLAMACJE
3.1.  Reklamacje,  w  tym  zwłaszcza  dotyczące  ewentualnych
nieprawidłowości w zakresie zliczania łącznej kwoty zakupów, mogą być
zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa
w punkcie 1.3 powyżej:
3.1.1.  w formie pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie 1.2
powyżej;
3.1.2.  w  formie  pisemnej  poprzez  złożenie  reklamacji  kasjerowi
Organizatora w jednym ze sklepów Organizatora;
3.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa
do 14 (słownie: czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Organizator  powiadamia niezwłocznie  zainteresowanego Uczestnika  na
adres podany przez niego w treści reklamacji.  Decyzja Organizatora w
przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie
mogą  pozbawiać  Uczestników  ich  praw  nabytych  na  podstawie
niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie
Aneksów  do  Regulaminu  oznaczonych  kolejnym  numerem  oraz  datą.
Ogłoszenie  Aneksów  do  Regulaminu  nastąpi  w  taki  sam  sposób,  jak
ogłoszenie Regulaminu,  tj.  w formach, o których mowa w punkcie 1.5
powyżej.
3.4.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym
Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3.5.  Wszystkie  treści  zawarte  w  materiałach  reklamowo-promocyjnych
mają  charakter  jedynie  informacyjny,  dodatkowy  w  stosunku  do
Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu
oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3.6.  Poprzez  używanie  karty  VicaClub  w  okresie  trwania  promocji
Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i wyrażają zgodę na udział w Akcji.
3.7.  Jeżeli  okazałoby  się,  że  jakiekolwiek  postanowienia  niniejszego
Regulaminu  okazałyby  się  nieważne,  bezskuteczne  lub  niemożliwe  do
wykonania  albo  też  zostały  za  takie  uznane  mocą  orzeczenia  organu
administracji  lub  orzeczenia  sądowego  lub  zmianie  uległ  stan  prawny
albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych



postanowień  Regulaminu,  pozostałe  jego  postanowienia  pozostają  w
mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony
praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do
wykonania,  o  skutkach jak  najbardziej  zbliżonym do  pierwotnych jego
postanowień.

Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane są zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w
szczególności  zgodnie  z Rozporządzeniem  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  („RODO”)  oraz  Ustawą z  dnia  10 maja  2018 r.  o  ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 Administratorem danych osobowych Uczestnika podawanych w Akcji jest
kas5@poczta.onet.pl
 Dane osobowe Uczestnika podane w Akcji będą przetwarzane:
- dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, w tym
umożliwienia  udziału  w  Akcji,  weryfikacji  poprawności  Zgłoszenia,
przeprowadzenia  losowania,  a w wypadku  zwycięstwa  Uczestnika  -
informowania  o  zwycięstwie,  weryfikacji  spełnienia  przez  Zwycięzcę
wymogów Regulaminu oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania:
zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1lit. a
RODO);
-  dla  celów  rozpatrywania  reklamacji  i  dla  celów  związanych  z
dochodzeniem roszczeń wynikających z Akcji  (podstawa przetwarzania:
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust.1
lit. f RODO).
-  dla  celów  wykonania  innych  obowiązków  wynikających  z  przepisów
prawa  związanych  z organizacją  Akcji  (podstawa  przetwarzania:
wypełnienie  obowiązków  prawnych  administratora  przewidzianych
przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)



Załącznik nr 1

Data ________________________

Vica Sp. z o.o.
ul. Bojanowskiego 1
63-830 Pępowo
696-175-68-83

PROTOKÓŁ 
przekazania nagrody rzeczowej w programie

lojalnościowym

Imię i nazwisko: ____________________________________________

Adres zamieszkania: ________________________________________

PESEL: _____________________________________________________

oświadczam, że dnia______________________ przekazana  
została mi nagroda:

□ Kufer z kosmetykami 

Potwierdzam odbiór nagrody o wartości 500 złotych.
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem i akceptuję 
go.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

____________________
____________________

(podpis kierownika sklepu)                                                
(podpis odbiorcy)
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