Regulamin akcji
#PomagamySeniorom
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji "#PomagamySeniorom"
(dalej: Akcja) jest P.W Hobby Piotr Matuszewski, Kobylarnia 20A, 86-061 Kobylarnia, Polska NIP: 554-046-9849, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki akcji, które uczestnik akceptuje w chwili
przystąpienia do Akcji.
3. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Akcja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowana, prowadzona,
administrowana oraz związana z serwisem Facebook/Instagram w żaden sposób. Każdy uczestnik Akcji zwalnia
serwis Facebook/Instagram z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik, biorąc udział w Akcji, wyraża zgodę na
dostarczanie informacji Organizatorowi Akcji, a nie serwisowi Facebook/Instagram. Informacje podane w Akcji,
będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z Akcją oraz w związku z wydaniem towaru.
5. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Akcji należy kierować do Organizatora.
6. Akcja nie narusza:
6.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym
nie stanowią reklamy napojów alkoholowych ani nie naruszają postanowień art. 131 tejże ustawy;
6.2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, w tym nie naruszają postanowień art. 8 tejże ustawy;
c. ustawy z dnia 6.3 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie naruszają postanowień art. 29 tejże
ustawy.
6.4 Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.2001.1540 z późn. zm.).
§2 UCZESTNICY AKCJI
1. Uczestnikiem akcji może zostać:
1.1 Osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat) zgłaszająca seniora powyżej 65. roku życia posiadającego psa lub
kota;
1.2 Senior, który ukończył 65. rok życia posiadający psa lub kota.
2. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że:
2.1 zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji;
2.2 wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
2.3 zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i
Instagrama;
2.4 wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Akcji;
2.5 wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych osobowych na potrzeby wysłania karmy i kontaktu
kuriera celem dostarczenia karmy pod wskazany adres.
3. Uczestnikami Akcji nie mogą zostać pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych
podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje
się ̨ wstępnych.
4. Zgłoszenie się do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§3 MIEJSCE I CZAS AKCJI
1. Akcja przeprowadzana jest na portalu Instagram pod adresem
https://www.instagram.com/happydoghappycatpolska oraz na portalu Facebook
https://www.facebook.com/happydog.polska/
2. Akcja trwa od 17.04.2020 roku do wyczerpania zapasów.

§4 KARMY
1. W ramach Akcji Organizator przekaże pełnowartościowy towar w postaci 200 worków karmy Happy Dog 4 kg
oraz 200 worków karmy Happy Cat 1,5 kg.
2. Karmy przeznaczone do Akcji zawierają białko drobiowe z kurczaka oraz nie mogą stanowić substytutu dla
diet weterynaryjnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju wysyłanej karmy według informacji przekazanych
w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym rasy i wagi psa/kota.

§5 WARUNKI UCZESTNISTWA W AKCJI I ODBIORU KARMY
1. Dostęp do Akcji jest powszechny i bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://zooraj.pl/index.php/pomagamy-seniorom/ oraz
http://zooraj.pl/index.php/zgloszenie/
3. W Akcji mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18. rok życia i pragnące zgłosić seniora (powyżej 65. roku
życia) posiadającego psa lub kota. Seniorem zgłoszonym w Akcji może być osoba z rodziny zgłaszającego np.
babcia, dziadek, wujek, ciocia lub osoba spoza rodziny np. znajomy, sąsiad itd.
4. Do udziału w Akcji mogą zgłosić się również osoby powyżej 65. roku życia posiadające psa lub kota.
5. Każda osoba może zgłosić tylko jednego seniora i może zrobić to tylko raz.
6. Senior pragnący wziąć udział w Akcji może zrobić to tylko raz i może zgłosić tylko jednego psa lub jednego
kota. Np. posiadacz zarówno psa i kota może otrzymać karmę tylko dla jednego zwierzęcia.
7. Przyznane w ramach Akcji karmy zostaną wysłane w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania
poprawnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
8. Karma zostanie dostarczona kurierem bezpłatnie na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
9. Przyznane karmy nie mogą być wymienione na gotówkę na inną karmę, ani na inne rzeczy. Uczestnikom Akcji
nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych karm.
10. O przyznaniu karmy ostatecznie decyduje Organizator na podstawie informacji przekazanych przez
Uczestnika Akcji w formularzu zgłoszeniowym.
11. Uczestnik traci prawo do karmy, bez jakichkolwiek roszczeń lub zadań wobec Organizatora, jeżeli
przekazane przez niego dane osobowe okazją się ̨ nieprawdziwe.
12. Nieodebranie karmy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Akcji skutkuje utratą prawa do otrzymania
karmy.
13. Uczestnik przystępując do Akcji oświadcza, że u psa lub kota nie stwierdzono alergii pokarmowych.
§6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość przekazywanych danych Uczestników
Akcji, w tym za brak możliwości przekazania karmy, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w
szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne,
nieprawidłowe lub nieaktualne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których działania są
sprzeczne z prawem lub regulaminem oraz regulaminem serwisu Facebook/Instagram, w szczególności
uczestników, którzy:
2.1 ingerują w mechanizm działania Akcji;
2.2 przekazują nieprawdziwe dane w celu pozyskania karmy.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.), na potrzeby przeprowadzenia Akcji, a także wysłania
karmy osobom potrzebującym.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do karmy. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez
Organizatora tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji oraz rozliczenia podatków i odbioru karmy.
3. Dane osobowe Uczestników Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o
ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Uczestnikom wgląd do własnych danych osobowych i ich
poprawianie. Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
Uczestnik ma prawo wnieść żądanie usunięcia danych osobowych.
5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub
zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i
organizacyjne.
§8 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Akcji lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny
być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@happydog.pl, listownie na
adres Organizatora lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook
https://www.facebook.com/happydog.polska/ lub Instragram
https://www.instagram.com/happydoghappycatpolska
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny
adres uczestnika Akcji, jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się ̨ w
profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Akcji przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Akcji nie
skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Akcji, w szczególności:
1.1 kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Akcji lub
jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
korzystanie z Akcji w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.04.2020 r.

