REGULAMIN PROMOCJI
___________
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem Promocji jest Derform Spółka Jawna Deręgowscy wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS: 0000017923, NIP:
7810020305, REGON: 63019616500000, adres poczty elektronicznej: info@kidea.pl, numer telefonu: 618489410.

1.2.

Niniejsza Promocja skierowana jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży
Produktów z Organizatorem.

1.3.

Promocja organizowana jest na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem http://kidea.pl/.

2. DEFINICJE:
2.1.

Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Promocji, w tym zawieranie
Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w
tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.3. NAGRODA – wybrany przez Klienta jeden z e-booków dostępnych do pobrania w zakładce dotyczącej Promocji na stronie
internetowej http://kidea.pl/.
2.1.4. ORGANIZATOR, USŁUGODAWCA – Derform Spółka Jawna Deręgowscy wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS: 0000017923, NIP:
7810020305, REGON: 63019616500000, adres poczty elektronicznej: info@kidea.pl, numer telefonu: 618489410.
2.1.5. PRODUKT – rzecz ruchoma, produkt marki Kidea, nabyty przez Klienta w ramach umowy sprzedaży.
2.1.6. PROMOCJA – promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
3.1.

Uczestnikiem Promocji może być Klient. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3.2.

Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI
4.1.

Promocja obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 1 września 2019 r.

4.2.

Klient może przystąpić do promocji poprzez nabycie w ramach umowy sprzedaży dwóch Produktu marki Kidea.

4.3.

Klient może przystąpić do Promocji więcej niż raz.
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5. WARUNKI KORZYSTANIA Z NAGRODY
5.1.

Warunkiem uzyskania nagrody jest wpisanie kodu kreskowego Produktu w odpowiedniej zakładce strony internetowej
https://kidea.pl/ oraz podanie adresu poczty elektronicznej Klienta.

5.2.

Jeden kod kreskowy Produktu uprawnia do uzyskania jednej Nagrody.

5.3.

Nagroda może być uzyskana wyłącznie w czasie trwania promocji.

5.4.

Sponsorem Nagród jest Organizator.

5.5.

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Nagrody jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści,
grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do uprawnionych podmiotów i objęte są ochroną Prawa
Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.6.

Nagrodę należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Nagrody,
za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować,
adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod
źródłowy Nagrody, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

5.7.

Klient korzystający z nagrody nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Nagrody. Klientowi udzielana jest niezbywalna i
niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Nagrody w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej uprawnionych podmiotów.

5.8.

Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania Nagrody jako całości oraz jej
poszczególnych elementów

6. DANE OSOBOWE
6.1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje
odmową udziału w nim.

6.2.

Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Promocji;

6.3.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji Promocji, w tym przyznania Nagrody lub podjęcia na
żądanie Klienta działań przed realizacją Promocji.

6.4.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a
zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres: Sady, ul. Za
Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kidea.pl.

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROMOCJI
Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia do Organizatora na przykład pisemnie na adres: Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kidea.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1.

Reklamacje związane z Promocją oraz z funkcjonowaniem Konta Klient może składać na przykład Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080
Tarnowo Podgórne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kidea.pl.

8.2.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.

Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski.
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9.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli
zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony
o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.

9.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
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