REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO Dr. Jacob's
organizowanego przez:
Dr. Jacob's Poland Radosław Araszkiewicz,
ul. Kasprzaka 7/U1, 01-211 Warszawa, NIP: 522 165 58 31.
Celem konkursu jest zwiększenie popularności marki Dr. Jacob's.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs trwa w dniach 2 – 14 stycznia 2018 roku i ogłoszony jest na firmowych stronach
internetowych oraz w newsletterze.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która prześle rozwiązanie zadania konkursowego na
wskazany w konkursie adres e-mail.
4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Dr. Jacob's Poland, członkowie ich rodzin oraz
osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
5. Każdy Zwycięzca konkursu będzie poproszony, ze względów formalnych, o podanie pełnego
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkanie.
6. Każdy uczestnik Konkursu może brać udział we wszystkich trzech kategoriach, ale może
wygrać nagrodę tylko jeden raz. Nagrody będą losowane poczynając od kategorii nagradzanych
najwyższą kwotą.
7. Wysłanie wiadomości e-mail z rozwiązaniem do konkursu jest równoznaczne ze zgłoszeniem
przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz z akceptacją regulaminu i zezwoleniem
na publiczne ujawnienie imienia Uczestnika konkursu na stronach internetowych Dr. Jacob's oraz
w newsletterze.
8. Wiadomości e-mail przyjmowane są do dnia 14 stycznia 2018 r.
9. Losowanie nagród odbędzie się poprzez losowanie numeru, który będzie odpowiadał liczbie
porządkowej e-maila na liście mailowej w programie pocztowym. Kolejność e-maili będzie
ułożona wg porządku alfabetycznego. Nad losowaniem nagród czuwać będzie komisja
konkursowa składająca się z trzech osób, która sporządzi protokół z losowania.
10. Imiona Zwycięzców (imiona (bez nazwisk) wraz z nazwami miejscowości zamieszkania)
zostaną ogłoszone dnia 16 stycznia 2018r.
§3
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są bony na zakupy w sklepie www.drjacobsmedical.pl, które zostaną

wysłane Zwycięzcom drogą mailową.
2. Wartość bonów do wygrania w Konkursie Noworocznym to: 1 bon za 200 zł, 2 bony po 100 zł,
2 bony po 80 zł, 4 bony po 50 zł.
3. Nagroda zwolniona jest od ryczałtowego podatku dochodowego, jednakże w wewnętrznym
protokole Konkursu muszą być umieszczone dane osobowe Zwycięzcy (imię, nazwisko oraz
adres zamieszkania). Dane te są konieczne do wydania nagrody i nie będą wykorzystywane w
żadnym innym celu.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu (adres
e-mail uczestnika, imiona, nazwiska oraz adresy Zwycięzców) jest Organizator.
2. Dane osobowe (adres e-mail) przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie
nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych
osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.
2016.922 j.t.). na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
§5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji
Reklamacyjnej, na adres e-mail: konkurs@drjacobsmedical.pl.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony e-mailem.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.drjacobsmedical.pl

