Regulamin akcji promocyjnych „Otrzymaj próbkę suplementu do laktacji”
oraz „Otrzymaj próbkę mleka modyfikowanego dziecka”
1. Organizatorem akcji jest Humana Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul.
Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Woli, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463443
(dalej: Organizator).
2. Akcje promocyjne „Otrzymaj próbkę suplementu do laktacji” oraz „Otrzymaj próbkę mleka
modyfikowanego dziecka” (dalej: Akcja lub Akcje) prowadzone są na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Akcja „Otrzymaj próbkę suplementu do laktacji” trwa w okresie od 20 czerwca 2016 do
wyczerpania puli 100 szt. próbek.
4. Akcja „Otrzymaj próbkę mleka modyfikowanego dziecka” trwa w okresie od 20 czerwca 2016
do wyczerpania puli 100 szt. próbek.
5. O wyczerpaniu puli próbek Organizator poinformuje na stronie www.humana-baby.pl
6. Wzięcie udziału w Akcji jest dobrowolne.
7. W każdej z Akcji dana osoba może wziąć udział jednokrotnie.
8. W celu wzięcia udziału w jednej z Akcji należy:
a) wejść na stronę internetową o adresie www.humana-baby.pl ,
b) zaznajomić się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić takie zaznajomienie się
poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxu,
c) podać swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu, na który ma
zostać doręczona próbka,
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu
korzystania z prowadzonej przez Organizatora usługi Newsletter poprzez zaznaczenie
odpowiedniego check-boxu,
e) dokonać subskrypcji usługi Newsletter prowadzonej przez Organizatora. Warunki
subskrypcji Newslettera zawarte są w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem
www.humana-baby.pl
9. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji przetwarzanych na potrzeby udziału w
Akcji jest Humana Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Dane osobowe
uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji w tym przede
wszystkim w celu wydania próbek.. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez uczestnika
lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla
przeprowadzenia Akcji uniemożliwia jego uczestnictwo w Akcji.
10. Organizator prześle próbki w terminie do 30 dni od momentu zamówienia próbki.
11. Uczestnik Akcji ma prawo zgłaszać reklamacje co do przebiegu Akcji. Reklamacje mogą być
zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora w okresie trwania Akcji oraz w
terminie 30 dni po ich zakończeniu. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika, jego adres
oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez
Organizatora w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie
wysłana listem poleconym na adres podany w ramach reklamacji.

