REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Rozkwitaj każdego dnia dzięki zapachom Glade”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Rozkwitaj każdego dnia dzięki
zapachom Glade” (dalej zwanej „Promocją”).

1.2.

Organizatorem Promocji jest Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000491369, NIP: 951 237 56 53 (dalej zwana
„Organizatorem”).

1.3.

Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów marki Glade wprowadzanych do obrotu przez SC Johnson sp. z
o.o.

1.4.

Produktami objętymi Promocją są wyłącznie produkty odświeżające powietrze GLADE:
a) Glade Electric I Love You Zapas 20 ml (EAN:5000204116748)
b) Glade Electric I Love You Urządzenie 20 ml (EAN:5000204117646)
c) Glade Electric Sensual Sandalwood & Jasmine Zapas 20 ml (EAN:5000204116359)
d) Glade Electric Sensual Sandalwood & Jasmine Urządzenie 20ml (EAN:5000204117493)
e) Glade Electric Pure Clean Linen 20 ml Zapas (EAN:5000204116656)
f) Glade Electric Oud Desire Zapas 20 ml (EAN:5000204116830)
g) Glade Electric Relaxing Zen Zapas 20 ml (EAN:5000204116892)
h) Glade Electric Romantic Vanilla Blossom 20 ml Zapas (EAN:5000204117042)
i) Glade Electric Cosy Apple & Cinnamon Zapas 20 ml
(EAN:5000204116267)
j) Glade Electric Tropical Fruits 20 ml Zapas (EAN:5000204144918)
k) Glade Electric Plum 20 ml Zapas (EAN:5000204144970)
l) Glade Electric Plum 20ml Urządzenie (EAN:5000204145519)
m) Glade Electric Merry Berry&Bright 20ml Zapas (EAN:5000204170467)
n) Glade Electric Candy Cane 20ml Zapas (EAN:5000204170498)
o) Glade Electric Lawenda&Aloes 20ml Zapas (EAN:5000204167337)
dalej zwanych „Produktami” .

1.5.

Promocja trwa w okresie od 16 października 2020 r. do 31 października 2020 r. lub do spełnienia warunków do
dokonania zwrotu ceny produktów o jakich mowa w ust. 1.4. z tytułu 1000 zgłoszeń, w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi wcześniej.

1.6.

Termin o jakim mowa w ust. 1.5. nie obejmuje dokonania zwrotu ceny przez Organizatora i ewentualnej procedury
reklamacyjnej.

1.7.

Sprzedaż Produktów odbywa się wyłącznie w punktach sprzedaży detalicznej sieci sklepów Rossmann na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie internetowym Rossmann na stronie: www.rossmann.pl dalej łącznie
zwanych „Punktami Sprzedaży”.

1.8.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób
fizycznych, nabywających w Punkcie Sprzedaży Produkty, o których mowa w ust. 1.4., jako konsumenci w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.9.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy S.C. Johnson sp. z o.o. W Promocji nie
mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa
powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

1.10.

Każdy Uczestnik może w Promocji wziąć udział tylko raz, z zastrzeżeniem ust. 1.12 i 1.13.

1.11.

Maksymalna cena zakupu danego Produktu o jakich mowa w ust. 1.4., jaka może zostać zwrócona Uczestnikowi to
17,99,-zł (siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
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1.12.

Jeżeli na jednym dowodzie zakupu znajduje się więcej niż jeden Produkt wówczas Organizator zwraca cenę za te
Produkty, zastrzeżeniem, że nie więcej niż łącznie 17,99 zł.

1.13.

Organizator dokona wyłącznie jednego zwrotu ceny zakupu Produktów na rzecz uczestników, którzy zamieszkują
jedno gospodarstwo domowe, tj.: wypełniając formularz zgłoszeniowy, zgodnie z ust. 2.4. wskażą ten sam adres
zamieszkania, adres e-mail lub wskażą ten sam numer rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 2.5.

1.14.

Organizator dokona zwrotu ceny maksymalnie 1000 prawidłowych zgłoszeń przesłanych na zasadach opisanych w
Regulaminie. W przypadku, rejestracji 1000 zgłoszeń uprawniających do uzyskania zwrotu ceny i przed 31
października 2020 r. Promocja zakończy się, o czym Organizator poinformuje niezwłocznie uczestników.

2. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
2.1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien:
a) w okresie, o jakim mowa w ust. 1.5., w transakcji potwierdzonej dowodem zakupu nabyć w wybranym Punkcie
Sprzedaży co najmniej jeden Produkt,
b) po dokonaniu zakupu o jakim mowa w lit. a) w okresie o jakim mowa w ust. 1.5. przesłać na adres poczty
elektronicznej : cashback@konkursglade.pl skan lub zdjęcie dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu
lub Produktów o jakich mowa w ust. 1.4, wraz z danymi o jakich mowa w ust. 2.4,
c) zapoznać się z Regulaminem Promocji, który znajduje się na stronie www.loyaltypoint.pl/Regulations ,
d) zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych, który znajduje
się na stronie www.loyaltypoint.pl/Regulations
2.2. Dowód zakupu o jakim mowa w ust. 2.1. lit. a) Regulaminu oznacza paragon fiskalny lub fakturę VAT, z
zastrzeżeniem, że dowód ten w liście zakupów powinien zawierać taki opis Produktów, by nie było wątpliwości, że
zakup dotyczy Produktów objętych Promocją. Nie ma możliwości uzupełniania dowodów zakupów w szczególności
przez oświadczenia wydane przez podmioty prowadzące Punkty Sprzedaży w zakresie dokonanych zakupów, czy
zdjęcia produktów.
2.3. Dowody zakupów nieczytelne, uszkodzone, zawierające przekreślenia, uzupełnienia lub adnotacje lub budzące
wątpliwość Organizatora co do źródła ich pochodzenia, nie biorą udziału w Promocji, z zastrzeżeniem ust. 3.2.
2.4. Wysyłając zgłoszenie o jakim mowa w ust. 2.1. lit b) Regulaminu Uczestnik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres e-mail,
d) kwotę wydaną na Produkty o jakich mowa w ust. 1.4. – zgodną z dowodem zakupu potwierdzającym ich
nabycie,
e) numer rachunku bankowego Uczestnika na jaki należy dokonać zwrotu ceny zakupu.
2.5. Po wysłaniu wiadomości e-mail ze zgłoszeniem uczestnik otrzymuje wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie
zgłoszenia i zawierającą link do strony internetowej z Regulaminem Promocji oraz Informacją o zasadach
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2.6.
2.6. Jeżeli uczestnik wyśle zgłoszenie z adresu e-mail już wcześniej wykorzystanego w Promocji przez innego uczestnika,
uczestnikowi zostanie wysłany e-mail z komunikatem: „Ten adres został już zgłoszony w Promocji, wskaż inny adres
e-mail i sprawdź Regulamin Promocji” oraz linkiem do strony internetowej z Regulaminem Promocji .
2.7. Skan dowodu zakupu o jakim mowa w ust. 2.1. b) powinien być w formacie PDF lub JPG, w przypadku przesłania
przez Uczestnika zdjęcia paragonu powinien być one w formacie JPG. W Promocji nie są brane pod uwagę skany lub
zdjęcia dowodów zakupu nieczytelne lub przesłane w innym formacie niż wskazany w niniejszym ustępie.

3. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I ZWROT CENY
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3.1. W terminie 14 dni od daty dokonania Organizator weryfikuje zgłoszenia Uczestnika. Ostateczny termin weryfikacji
zgłoszeń to 13 listopada 2020 r.
3.2. W przypadku wątpliwości dotyczących prawdziwości dowodu zakupu załączonego przez Uczestnika Organizator
zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do uczestnika w formie wiadomości e-mail o przesłanie w terminie 7 dni
oryginału dowodu zakupu listem poleconym celem dokładniejszej weryfikacji.
3.3. Nieprzesłanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu w terminie o jakim mowa w ust. 3.2. powoduje brak
możliwości uzyskania zwrotu ceny w Promocji.
3.4. W przypadku wątpliwości dotyczących produktu z ust. 1.4, który powinien być wymieniony na dowodzie zakupu
załączonego przez uczestnika Organizator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do uczestnika w formie
wiadomości e-mail o przesłanie w terminie 7 dni kodu EAN zakupionego produktu celem dokładniejszej weryfikacji.
3.5. Nieprzesłanie przez Uczestnika kodu EAN zakupionego produktu w terminie o jakim mowa w ust. 3.4. powoduje
brak możliwości uzyskania zwrotu ceny w Promocji.
3.6. O wyniku weryfikacji Uczestnicy informowani są w terminie 14 dni od daty jej dokonania w formie wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, w tym
samym czasie Organizator odsyła uczestnikowi listem poleconym przesłany dowód zakupu.
3.7. Zwrot ceny zakupu z zastrzeżeniem ust. 1.11. Regulaminu dokonywany jest w terminie 14 dni od daty
poinformowania o pozytywnym wyniku weryfikacji zgłoszenia.
3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę
tych danych przed zwrotem ceny zakupu Produktu.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie wiadomości
email na adres cashback@konkursglade.pl Organizatora.

4.2.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail Uczestnika lub adres zamieszkania, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.

4.3.

Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego
uczestnicy zostaną powiadomieni na podany adres mailowy w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji..

5. DANE OSOBOWE
5.1.

Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także 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.

5.2.

Administratorem danych osobowych jest Loyalty Point sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02 –
797 Warszawa.

5.3.

Każdy z uczestników Promocji ma możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych (osobowych) pod adresem email:iod@loyaltypoint.pl lub pisemnie na adres organizatora.

5.4.

Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Promocji.

5.5. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
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1. w celu udziału w Konkursie „ Rozkwitaj każdego dnia dzięki zapachom Glade” (zgodnie z Regulaminem) - podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na
prowadzeniu akcji marketingowej.
2. w celu realizacji ewentualnej procedury reklamacyjnej (zgodnie z Regulaminem) - podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości rozpatrzenia
zarzutów przedstawionych w reklamacji,
3. w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora danych wobec
Uczestników Konkursu - podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora wobec Uczestnika Konkursu.
Laureatów Konkursu także:
4. w celu wydania nagrody oraz realizacji obowiązków podatkowych - podstawą przetwarzania danych są powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
5.6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
żądania usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do
zgłoszenia udziału w Promocji i odebrania nagród. Żądanie usunięcia przez uczestnika jego danych oznacza rezygnację z
udziału w Promocji. Jeżeli do rezygnacji doszło przed dokonaniem zwrotu ceny Uczestnikowi, który zażądał usunięcia
danych osobowych traci on prawo do otrzymania zwrotu.
5.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika odbywa się z naruszeniem prawa Uczestnik ma
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5.8. Okres przetwarzania danych osobowych:
• Dane zebrane w celu udziału w Konkursie „Rozkwitaj każdego dnia dzięki zapachom Glade” przetwarzane będą do
czasu zakończenia Konkursu zgodnie z Regulaminem.
• Dane zebrane w celu realizacji ewentualnej procedury reklamacyjnej przetwarzane będą przez okres 1 roku od
zgłoszenia się do Konkursu lub odebrania nagrody.
• Dane zebrane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora Danych będą
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzonym Konkursem „ Rozkwitaj każdego
dnia dzięki zapachom Glade”
• Dane zebrane w celu wydania nagrody oraz realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane będą do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie.

6.2.

Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

6.3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie
może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.

6.4.

W przypadku wyczerpania kwoty o jakiej mowa w ust. 1.13. Promocja zostanie zakończona, a Organizator
poinformuje o tym uczestników. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie narusza praw uczestników nabytych przed
zakończeniem Promocji.

6.5.

Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.loyaltypoint.pl/Regulations
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