REGULAMIN PROMOCJI „BO MIŁOŚĆ JEST SUPER!”

Nazwa Organizatora Promocji
1. Organizatorem promocji "BO MIŁOŚĆ JEST SUPER!” (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą
Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa; wpisana do
Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000499624; wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł (dalej: „Organizator”) działająca na
zlecenie Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej
1920r. 7a, będącego Sponsorem nagród w niniejszej Promocji.
Termin i miejsce Promocji
2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 11.01.2019 r. do dnia 28.02.2019 r. lub do wyczerpania puli
gratisów. W przypadku sklepów internetowych On-line Promocja obowiązuje od dnia
11.01.2019 r . godz. 00:00:01 do dnia 28.02.2019 r. godz. 23.59.59 - decyduje data i godzina
wysłania Zamówienia na serwer Sklepu On-line.
3. Termin rejestracji zgłoszeń do Promocji upływa w dniu 14.03.2019 r., o zachowaniu terminu
decyduje data zarejestrowania kompletnego zgłoszenia w serwisie www.bomiloscjestsuper.pl
4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
wybranych sklepach stacjonarnych sieci:






Euro Rtv Agd
Komputronik
Media Expert
Media Markt
Neonet

oraz w wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami:






Sklep internetowy dostępny pod adresem euro.com.pl
Sklep internetowy dostępny pod adresem mediaexpert.pl
Sklep internetowy dostępny pod adresem mediamarkt.pl
Sklep internetowy dostępny pod adresem neonet.pl
Sklep internetowy dostępny pod adresem komputronik.pl

Produkty objęte sprzedażą promocyjną
5. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane produkty marki Remington z serii KERATIN PROTECT,
ADV.COLOUR PROTECT, ULTIMATE, PROPOWER, DURABLADE, ENDURANCE, HERITAGE:
L.P.

Kod EAN

Symbol

CATEGORY

SERIES

1
2
3
4

4008496975655

AC8605

SUSZARKI

ADVANCED COLOUR PROTECT

4008496938353

AC8820

SUSZARKI

KERATIN PROTECT

4008496975624

S8605

PROSTOWNICE

ADVANCED COLOUR PROTECT

4008496938322

S8598

KERATIN PROTECT

5
6
7
8

4008496938575

CB7480

4008496938667

CI8019

PROSTOWNICE
SZCZOTKI DO
PROSTOWANIA
LOKÓWKI

4008496975686

CI86X5

LOKÓWKI

ADVANCED COLOUR PROTECT

4008496975594

CI8605

LOKÓWKI

ADVANCED COLOUR PROTECT

KERATIN PROTECT
KERATIN PROTECT

1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4008496938636

CI83V6

LOKÓWKI

KERATIN PROTECT

4008496938384

AS8810

LOKÓWKO - SUSZARKI

KERATIN PROTECT

4008496938605

CB8338

LOKÓWKO - SUSZARKI

KERATIN PROTECT

4008496970131

HC7170

MASZYNKI DO WŁOSÓW

PROPOWER 2

4008496970100

HC7150

MASZYNKI DO WŁOSÓW

PROPOWER 2

4008496970070

HC7130

MASZYNKI DO WŁOSÓW

PROPOWER 2

4008496970001

HC7110

MASZYNKI DO WŁOSÓW

PROPOWER 2

4008496881819

MB4200

TRYMERY DO BRODY

ENDURANCE

4008496970162

MB070

TRYMERY DO BRODY

DURABLADE

4008496882014

MB050

TRYMERY DO BRODY

DURABLADE

4008496975990

XR1570

GOLARKI MĘSKIE

ULTIMATE

4008496976058

HF9000

GOLARKI MĘSKIE

HERITAGE

4008496976027

XF9000

GOLARKI MĘSKIE

ULTIMATE

4008496981052

XR1550

GOLARKI MĘSKIE

ULTIMATE

4008496873197

XF8705

GOLARKI MĘSKIE

ULTIMATE

4008496981137

XR1530

GOLARKI MĘSKIE

ULTIMATE

4008496872435

XF8505

GOLARKI MĘSKIE

ULTIMATE

(dalej: "Produkty promocyjne").
Uczestnicy Promocji
6. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami
w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową”, które spełnią wymogi regulaminu.
7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji i pracownicy firmy
SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:
rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały
bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i
wdrożeniem Promocji.
Dane osobowe
8. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Spectrum Brands Poland Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a..
9. Pytania, wnioski i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być
kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administratora, na kontaktowy adres email: dsr@eu.spectrumbrands.com
10. Administrator danych osobowych powierza w pełnym zakresie przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Promocji Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych. Organizator będzie w imieniu Administratora dbał o
legalność tego przetwarzania, przekazywał Uczestnikom wymagane informacje o zasadach
przetwarzania ich danych oraz wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania, w zakresie
wykonywania ich praw określonych przepisami.
11. Dane osobowe Uczestników Promocji, którzy zarejestrowali zgłoszenia do Promocji są
pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej
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Promocji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie
(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 tych danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95//46/WE („RODO”) oraz na mocy obowiązujących krajowych przepisów
dotyczących ochrony danych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
Uczestnika.
12. W związku z przystąpieniem do Promocji możliwe jest wyrażenie dobrowolnej zgody
Uczestnika dotyczącej przetwarzania danych w celach marketingowych polegających na
otrzymywaniu komunikatów marketingowych przez Uczestnika na jego adres e-mail oraz numer
telefonu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Promocji.
Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Każdy z Uczestników ma prawo do:
a) informacji na temat przetwarzania danych osobowych,
b) żądania poprawienia danych osobowych i ich uzupełnienia,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych po uzasadnieniu żądanego
ograniczenia
d) żądania usunięcia danych osobowych
e) przenoszenia danych osobowych
f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są
przetwarzane sprzecznie z prawem.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji oraz
wydania gratisów. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie
konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji. Po upływie tego okresu dane osobowe
Uczestników zostaną usunięte.
Nagrody w Promocji
14. W Promocji przewidziano gratisy ( dalej: „Gratis”) w postaci:
a) golarki damskiej Remington WSF4810 o wartości rynkowej 69 zł każdy Gratis,
wydawany za zakup wybranych produktów dla mężczyzn ( serie: Remington ULTIMATE,
PROPOWER, DURABLADE, ENDURANCE, HERITAGE)
b) golarki męskiej Remington TF70 o wartości 79 zł każdy Gratis, wydawany za zakup
wybranych produktów dla kobiet ( serie: Remington KERATIN PROTECT, ADV.COLOUR
PROTECT, PROPOWER)
15. Ilość Gratisów w promocji jest ograniczona i wynosi 1000 ( jeden tysiąc) sztuk, po 500 (pięćset)
sztuk każdego rodzaju. O przyznaniu Gratisu każdego rodzaju decyduje kolejność wpływu
zgłoszeń do Organizatora. Informacja o wyczerpaniu się puli gratisów w promocji będzie
zamieszczona na stronie www.bomiloscjestsuper.pl
Warunki uczestnictwa w Promocji
16. Promocją objęte są wyłącznie Produkty nowe, zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku, do których gwarantem jest
SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o.
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17. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać w dniach 11.01-28.02.2019 r. zakupu przynajmniej jednego produktu objętego
niniejszą promocją. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1 Zgłoszenia do
Promocji.
b) Zarejestrować Zgłoszenie w ciągu 14 dni od daty zakupu uwidocznionej na dowodzie
zakupu, ale nie później niż 14.03.2019 r.
18. Zgłoszenia do promocji należy dokonać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie
formularza za pośrednictwem serwisu www.bomiloscjestsuper.pl. W skład prawidłowego
Zgłoszenia do Promocji wchodzi:
a. Kompletnie wypełniony formularz rejestracyjny oraz
b. czytelne zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub paragon
fiskalny); oraz
c. czytelne zdjęcie lub skan oryginalnego kodu kreskowego EAN po wycięciu go z opakowania
Produktu Promocyjnego
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
19. Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w p. 17 i w p. 18 powyżej, z zastrzeżeniem
p.16 oraz p.20 Uczestnik otrzyma Gratis.
20. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu, jeżeli:
a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b) przesłane zdjęcie lub skan będzie dotyczył kodu kreskowego, który nie będzie wycięty z
opakowania; lub
c) przesłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób
uniemożliwiający jej odczytanie; lub
d) na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania gratisu w ramach Promocji; lub
e) przesłane ( załączone) zdjęcia lub skany dowodu zakupu lub kodu EAN będą niewyraźne,
nieczytelne lub o słabej jakości, lub
f) przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w promocji będzie wypełnione niekompletnie.
Wydanie i realizacja nagród
21. O przyznaniu należnego Gratisu decyduje kolejność rejestracji kompletnych Zgłoszeń w serwisie
www.bomiloscjestsuper.pl
22. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1 (jednego) Zgłoszenia do Promocji.
23. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać 1 (jeden) Gratis.
24. Gratisy w promocji zostaną wysłane na koszt Organizatora w postaci pocztowych przesyłek
poleconych lub przesyłek kurierskich na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w
terminie do 30 dni roboczych od zarejestrowania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia
do Promocji.
25. Organizator podejmie maksymalnie dwukrotną próbę doręczenia Gratisu na adres wskazany
przez Uczestnika.
26. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
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Reklamacje
27. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być składane
przez Uczestników do 14.05.2019 r. w formie pisemnej na adres Organizatora: Loyal Concept
Reklamacja " Bo miłość jest super!” ul. Tużycka 8 lok.6, 03-683 Warszawa.
28. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
29. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji.
30. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej
listem poleconym.
Postanowienia końcowe
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika Gratisu, jeśli brak
doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik (np. błędnie podany
przez Uczestnika adres do wysyłki gratisu) .
32. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.bomiloscjestsuper.pl
33. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „ Bo miłość jest super!”
Zgłoszenie uczestnictwa w promocji "Bo miłość jest super!”

Oświadczenie Uczestnika Promocji:
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Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe:

* Zapoznałe(a)m się z regulaminem akcji promocyjnej BO MIŁOŚC JEST SUPER! I
wyrażam zgodę na wszystkie jego postanowienia.
* Zapoznałe(a)m się z polityką prywatności ( zawierającą informacje o przetwarzaniu danych
osobowych)

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych tutaj moich danych osobowych przez Spectrum
Brands Sp. z o.o. w celach i na zasadach określonych w regulaminie niniejszej promocji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, jako administratora, moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu
powyżej, w celu przekazywania mi newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące
produktów Spectrum Brands (oferowanych pod markami Remington, Russell Hobbs oraz George
Foreman). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna oraz, że
mogę ją wycofać w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów Spectrum
Brands (oferowanych pod markami Remington, Russell Hobbs oraz George Foreman) za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (w tym celu udostępniam swój adres e-mail) przez Spectrum
Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y,
że zgoda jest dobrowolna oraz, że mogę ją wycofać w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów Spectrum
Brands (oferowanych pod markami Remington, Russell Hobbs oraz George Foreman) przez
Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (e-mail). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna
oraz, że mogę ją wycofać w każdym czasie.
____________________________________________________________________
Poprosimy uprzejmie o informację, skąd dowiedzieli się Państwo o promocji?

strona www.remington.pl
banner w sklepie internetowym
social media
gazetka promocyjna
E-mail
Inne
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