
REGULAMIN PROMOCJI 
„Knorr Naturalnie Smaczne” 

 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich 

odbywa się promocja pod nazwą „Knorr Naturalnie Smaczne” (dalej zwana: „Promocją”). 
2. Organizatorem promocji pod nazwą ”Knorr Naturalnie Smaczne” jest Digital Brothers Sp. z 

o. o. z siedzibą w Warszawie (03-808) przy ul. Mińskiej 25 lok. 45, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 
0000509290, NIP 9522129772, REGON 147236935 zwana dalej "Organizatorem". 

3. Fundatorem nagród w Promocji jest Organizator.  
4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   
5. Uczestnicy promocji będą brać w niej udział za pośrednictwem formularza znajdującego się 

na stronie internetowej  pod adresem www.przepisy.pl/magazyn/quiz 
6. Promocja prowadzona będzie w okresie od dnia 14 kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 

2016 r. (Okres Promocji) lub do wyczerpania zapasów. 
 

§2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 
  

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która 
odpowie na wszystkie pytania w quizie znajdującym się pod adresem 
www.przepisy.pl/magazyn/quiz i za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się na stronie www.przepisy.pl/magazyn/quiz  poda swoje dane adresowe 
(imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) wskazane w formularzu umieszczonym na 
stronie internetowej www.przepisy.pl/magazyn/quiz. 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w quizie. 
Niezależnie od tego, czy odpowiedzi są poprawne, czy nie, odpowiedź na wszystkie pytania 
daje możliwość udziału w Promocji. 

3. Podanie adresu e-mail w treści formularza jest dobrowolne i nie jest konieczne do wzięcia 
udziału w Promocji. Podanie adresu e-mail oraz wyrażenie odpowiedniej zgody na 
otrzymywanie informacji handlowej stanowi zapisanie się na newsletter portalu przepisy.pl 

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki 
Unilever Polska Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków 
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, 
rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
akceptacja Regulaminu. 

6. Zakres promocji obejmuje: bezpłatne otrzymanie przez pierwsze 100.000 (sto tysięcy) 
Uczestników Promocji, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, po 
jednym zestawie promocyjnym „Knorr Naturalnie Smaczne”, w którego skład wchodzą 4 
opakowania produktów Knorr Naturalnie Smaczne zwane dalej „Zestawem 
promocyjnym”. 

7. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden Zestaw promocyjny. 
8. Zestaw promocyjny zostanie przesłany przez Organizatora do Uczestnika Promocji 

kurierem. Wysyłka Zestawów promocyjnych odbywać się będzie w cyklach tygodniowych, 
począwszy od dnia 30 kwietnia 2016 r., do dnia zakończenia Okresu promocji lub 
wyczerpania zapasów, przy czym ostatnia wysyłka, odbędzie się nie później niż 4 czerwca 
2016 r. 
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9. Wypełnienie przez Uczestnika Promocji formularza zgłoszeniowego i zaznaczenie 
odpowiednich zgód jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich 
udostępnionych danych osobowych w celach związanych z Promocją. 

 
§3. REKLAMACJE 

 
1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora w terminie 14 od dnia zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu do 
składania reklamacji decyduje data nadania pisma. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis problemu oraz dane Uczestnika 
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, a także jego dane adresowe i adres email. 

3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone 
w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Warszawie (03-808) ul. Mińska 25 lok. 45 z 
dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA Promocja Knorr Naturalnie Smaczne”.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od daty ich 
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie 
powiadomiony emailem (o ile został podany) albo listem zwykłym. 

5.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie wyłącza 
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  
  

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Zestawu promocyjnego z 
powodu zmiany miejsca zamieszania Uczestnika w trakcie trwania Promocji lub zmiany 
danych osobowych i informacji zawartych w formularzu, uniemożliwiających odszukanie 
Uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem 
doręczenia lub nie doręczeniem zestawu promocyjnego wynikające z błędnego podania 
przez Uczestnika adresu lub z podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, 

 
 

§5. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Spółka 
Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000258512, NIP: 5213390341. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). 

2. Zgłaszając swój udział w Promocji, tj. uzupełniając formularz na stronie 
www.przepisy.pl/magazyn/quiz Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora jego danych osobowych objętych Zgłoszeniem, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z 
późn. zm.) w celu organizacji Promocji.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z 
realizacją Promocji.  

4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji oraz do celów 
marketingowych i promocyjnych przez Administratora danych o ile Uczestnik wyraził 
odpowiednią zgodę. 
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5. Zgłaszając swój udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że podane przez niego dane 
osobowe są zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym. Jeżeli podane dane są niezgodne z 
prawdą lub stanem  rzeczywistym, Organizator Promocji może uznać to za naruszenie 
Regulaminu i usunąć Uczestnika z Promocji. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją 
tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz w celach związanych z rozpatrzeniem 
ewentualnych reklamacji, a także do celów marketingowych i promocyjnych, o ile Uczestnik 
wyraził odpowiednią zgodę.  

7. Administrator jest upoważniony do dalszego powierzenia Organizatorowi i firmie pakującej i 
konfekcjonującej przesyłki - Artfol (97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul oddzielna 14) oraz 
firmom odpowiedzialnym za wysyłkę nagród, przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami celem obsługi Promocji.  

 
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1.   O zakończeniu Promocji z powodu wyczerpania zapasów Uczestnicy zostaną powiadomieni 

przez informacje zamieszczone na stronie internetowej Promocji.  
2.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Promocji. Zmiany te obowiązują od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej, o której 
mowa w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawo nabyte 
przez uczestników. 

 3.   Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Organizatora.  

4.    Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową,  
której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami) ani 
konkursem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 
16 poz. 93).  

5.    Regulamin Promocji, będzie dostępny przez cały okres trwania Promocji w siedzibie 
Organizatora,  oraz na stronie internetowej www.przepisy.pl/magazyn/quiz. 

  


