Regulamin promocji na produkty marki HiPP prowadzonej pod nazwą:

„Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP i odbierz 2pack chusteczek
HiPP w prezencie”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Akcja promocyjna pod nazwą „Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP i odbierz 2pack chusteczek
HiPP w prezencie” (zwana dalej „Akcją”) polega na zakupie zestawu czterech sztuk mleka
HiPP* w sklepie internetowym pod adresem www.albo24.pl
1. Organizatorem promocji jest:
firma Albo24 Radio Rada Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, zarejestrowana pod
adresem: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16, prowadząca działalność gospodarczą
zarejestrowaną pod numer KRS 0000781861, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupu
produktów objętych promocją.
3. Akcja prowadzona jest w sklepie internetowym www.albo24.pl
4. Akcja promocyjna odbędzie się w terminie od 1.10.2019r. godz. 9:00 do 11.10.2019r.
godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów gratisów.
5. Akcją objęte są wyłącznie mleka HiPP Combiotik 2, 3 lub 4 o gramaturze 600g lub
900g.
6. Zestaw to 4 sztuki tego samego mleka biorącego udział w promocji.
7. W promocji 1 uczestnik może jednorazowo kupić maksymalnie 3 zestawy mleka i
otrzymać maksymalnie 3 gratisy w postaci 2packu chusteczek HiPP.
8. Akcja nie ma na celu promowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz
przedmiotów służących do karmienia piersią.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Aby wziąć udział w Akcji, należy w terminie od 1.10.2019r. godz. 9:00 do 11.10.2019r.
godz. 23:59 dokonać zakupu zestawu mleka HiPP* składającego się z czterech
opakowań mleka* w sklepie internetowym www.albo24.pl
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a. Po dodaniu do koszyka zestawu wybranego mleka lub 4 sztuk wybranego
mleka objętego promocją pojawi się w koszyku komunikat wyboru gratisu
2packu chusteczek HiPP. Po kliknięciu w zdjęcie gratisu, produkt zostanie
dodany do koszyka.
b. Dokonanie zakupu zestawu mleka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
akcji „Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP i odbierz 2pack chusteczek HiPP w
prezencie”
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator Akcji ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktów zgodnie
z zamówieniem.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
§5
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące przebiegu promocji będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej,
przesłane listem poleconym na adres firmy Albo24 Radio Rada Sp.

z o.o. Spółka

Komandytowa wskazanym w paragrafie 1, punkcie 2. niniejszego Regulaminu lub
elektronicznie na adres reklamacje@albo24.pl z dopiskiem „Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP
i odbierz 2pack chusteczek HiPP w prezencie”.
1. Akcja jest promocją łączną. Oznacza to, że zakupiony zestaw mleka można
zwrócić jedynie w całości. Nie ma możliwości zwrotu jednego mleka z zestawu.
2. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do siódmego dnia od daty dostawy.
(w przypadku reklamacji wysłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego).
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację podaje swoje dane
osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz
powód zgłoszenia reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Albo24 Radio Rada Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
5. Za termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się termin udzielenia odpowiedzi
na reklamację przez firmę Albo24 Radio Rada Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
W przypadku odpowiedzi na reklamację wysyłanej za pośrednictwem poczty,
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termin ten oznacza datę nadania przesyłki na poczcie przez Albo24 Radio Rada
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa .
§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Albo24 Radio
Rada Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia. Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia akcji
promocyjnej oraz nie będą przetwarzane do innych celów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub RODO - Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (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
na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnej
3. Dane osobowe Uczestników akcji promocyjnej w celach związanych z rozstrzygnięciem
konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia tejże akcji, a po tym czasie przez
okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
4. Administratorem danych osobowych jest Albo24 Radio Rada Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia, zaś Organizator jest podmiotem
przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych
osobowych.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestników w celach
wskazanych w tym paragrafie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania
z promocji.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia
uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie
przysługuje prawo skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych na proces
przetwarzania jego danych przez Organizatora.
7. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika przetwarzanych
przez administratora danych, jak również w sprawach kontaktu z inspektorem danych
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osobowych należy kierować pisemnie na adres: jest Albo24 Radio Rada Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia lub mailem na adres:
social@albo24.pl

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym
Regulaminie.
2. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora promocji (adres podany
jest w paragrafie 1, w punkcie 2. Regulaminu) oraz na stronie sklepu www.albo24.pl i
www.facebook.com/albo24pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
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