REGULAMIN PROMOCJI
„Wypróbuj blask Finisha”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą
„Wypróbuj blask Finisha" (zwana dalej Promocją).
2. Organizatorem promocji jest Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana
dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagród jest Reckitt Benckiser (Poland) S.A. siedzibą w 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Okunin 1, wpisana pod numerem KRS 0000093441 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 531-000-54-48, kapitał zakładowy w wysokości 75 302 660 zł
(zwany dalej „Fundatorem”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepach sieci Tesco.
4. Promocja polega na zwrocie kwoty przeznaczonej na zakup tabletek lub kapsułek do zmywarek marki
Finish i nie wyższej niż 35 zł (zwanej dalej „Zwrotem”) na warunkach opisanych w Regulaminie.
5. Promocja trwa od dnia 14 sierpnia 2019 r. do dnia 21 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania się puli 1000
(słownie: jednego tysiąca) sztuk Zwrotów.
6. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów do
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwane dalej „Uczestnikami”.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
8. Na potrzeby niniejszej Promocji, za dowód zakupu uznawane będą paragony fiskalne, zwane dalej
„Dowodem zakupu”. Za Dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP,
potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc.) czy też dokumenty wydania/dostawy
towaru.
§2. Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji, należy w terminie od 14 do 21 sierpnia 2019 r.
a. dokonać zakupu dowolnych kapsułek lub tabletek do zmywarki marki Finish (zwany dalej Produktem),
oraz zachować Dowód zakupu,
b. zgłosić się do Promocji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
www.finish.pl/promocja z podaniem:
i. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail Uczestnika,
ii. numeru konta bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Polski, na który ma
być przesłany Zwrot
iii. danych z Dowodu zakupu Produktu: kodu pocztowego sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu
Produktu, numeru Dowodu zakupu (umieszczonego w górnej części paragonu, na wysokości daty
po prawej stronie)
oraz z załączeniem skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu Produktu.
Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia do Promocji zostanie potwierdzone wiadomością e-mail
wysłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu do Promocji w ciągu 72 godzin od dokonania
zgłoszenia.
2. W celu otrzymania Zwrotu, Uczestnik winien zachować oryginał Dowodu zakupu Produktu również po
wysłaniu zgłoszenia do Promocji.

3. Organizator przeprowadzi weryfikację zgłoszeń do Promocji. O wyniku weryfikacji Uczestnik zostanie
poinformowany e-mailem wysłanym na adres podany w zgłoszeniu. Organizator ma prawo w terminie
30 dni od dokonania zgłoszenia zażądać od Uczestnika doręczenia oryginału tego Dowodu Zakupu w
celu jego weryfikacji. W przypadku braku doręczenia przez Uczestnika w terminie 14 dni oryginału tego
Dowodu zakupu tożsamego z Dowodem zakupu, którego skan lub zdjęcie Uczestnik załączył do
zgłoszenia, Uczestnik traci prawo do otrzymania Zwrotu na podstawie tego zgłoszenia. Po dokonaniu
weryfikacji, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Dowodu zakupu, Organizator poinformuje
o decyzji w sprawie przyznania Zwrotu.
4. Zwroty będą przyznawane w kolejności otrzymywania poprawnych zgłoszeń, do wyczerpania limitu 1000
(słownie: jednego tysiąca) sztuk. O ewentualnym wyczerpaniu się liczby zwrotów Organizator
poinformuje na stronie internetowej promocji www.finish.pl/promocja.
5. Zwroty w wysokości faktycznie zapłaconej przez Uczestnika ceny brutto za jeden Produkt, wynikającej
z Dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 35 zł, dokonywane będą przelewem bankowym na numer
konta podany w zgłoszeniu przez Uczestnika w ciągu 60 dni od potwierdzenia prawidłowości zgłoszenia
do promocji, bez wcześniejszego powiadamiania.
6. Zwrot nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu.
7. Jeden Uczestnik może otrzymać w całym okresie trwania Promocji maksymalnie jeden Zwrot, niezależnie
od liczby zakupionych Produktów oraz dokonanych zgłoszeń do Promocji. Zwrot może zostać przyznany
tylko na podstawie pierwszego prawidłowego zgłoszenia danego Uczestnika. Jeżeli na Dowodzie zakupu
udokumentowany będzie zakup więcej niż jednego Produktu, Uczestnik otrzyma Zwrot za zakup
jednego, droższego produktu.
8. Na jedno konto bankowe może być wysłany maksymalnie jeden Zwrot.
9. Jeden Dowód zakupu uprawnia do otrzymania jednego Zwrotu. Dowód zakupu zgłoszony ponownie
przez tego samego lub innego Uczestnika nie może być podstawą otrzymania Zwrotu.
10. Zgłoszenia zawierające dane niepełne lub nieprawdziwe, z dołączonymi nieczytelnymi Dowodami zakupu
nie będą rozpatrywane.
11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie Zwrotu nie oznacza
przyznania przez Organizatora, że Produkt posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową
ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.)
i/lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. Dz.U.2017 poz. 683 ze zm.)
i/lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem.
12. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1509 z późn. zm.) nagrody w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Zwrotu z przyczyn leżących wyłącznie
po stronie Uczestnika. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
Uczestnika błędnych danych adresowych, kontaktowych, błędnego numeru konta bankowego. Jeżeli
z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, Organizator nie
odpowiada za brak Zwrotu na rzecz Uczestnika.
§3 Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Promocji przez Uczestników jest
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1, kod pocztowy
05-100.

2.

Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest możliwe pod
adresem: Marco Gregorio, Turner House 103-105 Bath Road, Slough SL13UH United Kindgom, e-mail:
privacyoffice@rb.com telefon kontaktowy: +44 17 53 217 800.

3.

Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi Promocji.
na podstawie zawartej uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami
Rozporządzenia 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 (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

5.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych,
w następujących celach i do upływu następujących okresów:
a)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Promocji,
przeprowadzenia i wysyłki nagród w Promocji w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Promocji

b)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,
oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników
związanych z udziałem w Promocji

c)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym
prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy
o rachunkowości.

6.

Poprzez zgłoszenie do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego
w związku z uczestnictwem w Promocji danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww.
Organizatora do w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Promocji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Promocji, w tym wydawania Zwrotów oraz rozpatrywania reklamacji, w ww. celach wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania
rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym
prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

7.

Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia danych. Takie żądanie Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi Promocji, a Organizator
przekaże je Administratorowi danych osobowych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak
skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania tej zgody.

8.

Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do
wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji.

9.

Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu uniemożliwia jednak
dalsze branie udziału w Promocji lub wydanie nagrody.

10. Przewarzane kategorie danych osobowych Uczestników to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, adres zamieszkania.
11. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
12. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją
wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
13. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty
wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.
14. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
§4. Reklamacje
1.

Reklamacje można składać najpóźniej do dnia 19.12.2019 r. na adres: Columbit sp. z o.o.,
ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Promocja Finish w Tesco”. Reklamacja
musi zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer Dowodu zakupu, którego
skan lub zdjęcie Uczestnik załączył do zgłoszenia, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2.

Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

3.

Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

4.

Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem
powszechnym.
§5. Postanowienia końcowe

1.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Uczestnik nie może też przenieść prawa do
nagrody na osobę trzecią.

3.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl oraz na stronie
www.finish.pl/promocja wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

