REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„MOC DIAMENTÓW”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy „Regulamin akcji promocyjnej „MOC DIAMENTÓW”” (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia
akcji promocyjnej pod nazwą „MOC DIAMENTÓW” (dalej jako: „Akcja”).

2.

Organizatorem Akcji jest Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036244, NIP: 677-10-36-424, REGON:
350967107, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 10.647.166 PLN (dalej jako: „Organizator”).

3.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Akcji pod adresem: pl.mercatormedical.eu/konkurs. Kontakt z
Organizatorem w sprawie Akcji możliwy jest pod adresem e-mail: patrycja.czabok@pl.mercatormedical.eu.

4.

Akcja jest prowadzona wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Akcja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”), osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących kontrahentami Organizatora, tj. podmiotów
związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, nieposiadających przeterminowanych
zaległości płatniczych względem Organizatora (dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a indywidualnie „Uczestnik”).
§ 2. CZAS TRWANIA AKCJI

1.

Akcja jest organizowana w okresie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 15 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów
(dalej jako: „czas trwania Akcji”).

2.

Termin wzięcia udziału w Akcji, tj. spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji wskazanych w § 2 Regulaminu
upływa wraz z dniem 15 stycznia 2022 roku.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w tym prawo do ewentualnego
przedłużenia czasu trwania Akcji.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji lub skrócenia czasu trwania Akcji, jeżeli w prawie polskim zostaną
wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania akcji tego rodzaju, jak Akcja objęta niniejszym Regulaminem.

5.

Informacja o zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania Akcji, bądź zakończeniu Akcji lub skróceniu czasu trwania
Akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej Akcji pod adresem: pl.mercatormedical.eu/konkurs.
§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

1.

W celu wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik zobowiązany jest w czasie trwania Akcji:
a)

dokonać zakupu rękawic MERCATOR powergrip orange - produkt o numerach REF:
•
•
•
•

rozm.
rozm.
rozm.
rozm.

M - RP30011003_0001
L - RP30011004_0001
XL - RP30011005_0001
XXL - RP30011006_0001

o minimalnej wartości jednorazowego zakupu nie niższej niż 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) oraz
pełnego opłacenia złożonego zamówienia;
b)

należycie
wypełnić
formularz
akcji
promocyjnej
znajdujący
się
na
stronie
internetowej
Akcji
pl.mercatormedical.eu/konkurs wraz z akceptacją warunków Regulaminu konkursu oraz zgodą na przesyłanie informacji
marketingowych.

2.

Obowiązek złożenia formularza, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej ma charakter jednorazowy.

3.

Za każdy kolejny jednorazowy zakup rękawicy MERCATOR powergrip orange w czasie trwania Akcji o wartości nie niższej niż
1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) Uczestnik otrzyma jeden „Diament”. Tym samym za zakup rękawicy
MERCATOR powergrip orange o wartości 2000,00 zł brutto Uczestnik otrzyma dwa Diamenty, za zakup o wartości 3000,00
zł Uczestnik otrzyma trzy Diamenty, itd.

4.

Diamenty są naliczane dopiero w momencie zaksięgowania zapłaty za dane zamówienie na rachunku Organizatora
wskazanym na odpowiednim dokumencie rozliczeniowym.
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5.

Uczestnik ma możliwość ustalenia liczby Diamentów zebranych w czasie trwania Akcji poprzez kontakt z Organizatorem pod
adresem e-mail wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.

6.

Po zakończeniu Akcji Diamenty za zakup rękawicy MERCATOR powergrip orange zostaną zamienione na „Duże Diamenty”
stosownie do następującego przelicznika:

7.

a)

25 Diamentów = BRĄZOWY Diament;

b)

50 Diamentów = SREBRNY Diament;

c)

75 Diamentów = ZŁOTY Diament;

d)

100 Diamentów = DIAMENTOWY Diament.

Organizator po zakończeniu Akcji, dla każdego z Uczestników dokona przeliczenia zebranych Diamentów oraz przekształcenia
ich w Duże Diamenty zgodnie z przelicznikiem ustalonym przez Organizatora w treści ust. 7 powyżej. Następnie Duże
Diamenty (BRĄZOWY, SREBRNY, ZŁOTY, DIAMENTOWY) zamienione zostaną na wybraną przez Uczestnika nagrodę
rzeczową spośród wskazanych w Katalogu Nagród. O przeliczeniu zebranych Diamentów i przekształceniu ich w Duże
Diamenty Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez
Uczestników w formularzu, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej.

§ 4. PRZYZNANIE I KATALOG NAGRÓD
1.

Rozliczenie i przyznanie wybranej przez Uczestnika nagrody rzeczowej spośród wskazanych w Katalogu Nagród nastąpi w
terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

2.

Każdy z Uczestników Akcji po jej zakończeniu ma możliwość wymiany Dużych Diamentów na dowolną nagrodę z puli nagród
wskazanych w Katalogu Nagród, stosownie do posiadanych Dużych Diamentów. Każda nagroda w Katalogu Nagród posiada
przypisaną określoną pulę Dużego Diamentu – BRĄZOWĄ, SREBRNĄ, ZŁOTĄ LUB DIAMENTOWĄ. Katalog Nagród stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3.

Wyboru nagrody Uczestnik dokonuje poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail wskazanym w § 1 ust. 3
Regulaminu.

4.

Nagrody w Akcji mogą być zamawiane przez Uczestników tylko do dnia 14 lutego 2022 roku. Po tym terminie Uczestnik traci
prawo dostępu do Katalogu Nagród oraz Diamentów przyznanych przez Organizatora w ramach udziału w Akcji, a tym samym
możliwość wymiany Diamentów na nagrodę rzeczową.

5.

Uczestnik po dokonaniu wyboru nagrody tj. wymiany Dużych Diamentów na nagrodę, nie ma możliwości rezygnacji lub
zamiany wybranej nagrody na inną.

6.

Organizator dopuszcza zmiany w Katalogu Nagród (np.: zmiana modelu danej nagrody, zmiana koloru) wynikające z przyczyn
niezależnych od Organizatora i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępności danej nagrody rzeczowej w
danym terminie. W przypadku braku nagrody prezentowanej w Katalogu Nagród Organizator zapewni nagrodę o
porównywalnej wartości i zbliżonych parametrach technicznych.

§ 5. PRZEKAZANIE NAGRÓD
1.

Wszystkie nagrody zostaną niezwłocznie przekazane Uczestnikom wraz z dokumentem potwierdzającym przekazanie
nagrody. Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa
w § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu. Uczestnik podpisując protokół przekazania nagrody potwierdza odbiór nagrody w Akcji.

2.

Uczestnik odbierający nagrodę ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, zabrudzenia, zamoczenia przesyłki należy jej nie przyjmować. Uczestnik ma obowiązek spisania
protokołu szkody z osobą dostarczającą nagrodę w chwili odbioru przesyłki. Protokół szkody jest podstawą do rozpatrywania
reklamacji.

3.

Nagrody w Akcji zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi tzn. na Uczestnikach Akcji
spoczywa obowiązek doliczenia wartości nagrody do przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
i samodzielnego rozliczenia podatku z tego tytułu.

§ 6. DANE OSOBOWE
1.

Warunkiem udziału w Akcji jest podanie przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do kontaktu w imieniu Uczestnika,
prawdziwych danych osobowych, tj. m.in. imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz
wyrażenie zgody na kontakt w związku z Akcją.
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2.

Administratorem danych osobowych, w zakresie przekazanym w przesłanym formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b)
Regulaminu - jest Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków (dalej jako:
„Administrator”).

3.

Z Administratorem można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: medical@mercatormedical.eu bądź listownie,
pisząc na podany wyżej adres lub telefonicznie pod numerem: (12) 66 55 400.

4.

Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia Akcji oraz w związku z wydaniem
nagród, a także w celach marketingu bezpośredniego i ewentualnego dochodzenia przez Administratora bądź Uczestnika
roszczeń związanych z Akcją.

5.

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych jest zgoda Uczestnika na ich przetwarzanie wyrażona poprzez wypełnienie
i przesłanie formularza (6 ust. 1 lit. a) RODO), a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych oraz dochodzenia
roszczeń także prawnie uzasadniony interes Administratora w przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego
oraz dochodzenia roszczeń związanych z Akcją (6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.

Administrator przekazywać będzie dane osobowe wyłącznie osobom wyraźnie upoważnionym do ich przetwarzania w imieniu
Administratora, tj. w szczególności pracownikom i współpracownikom Administratora oraz dostawcom, którym zleca usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług i systemów IT). Wskazane wyżej podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Administrator nie
zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7.

Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
a)

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b)

prawo dostępu do własnych danych osobowych,

c)

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d)

prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e)

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,

g)

prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora,

h)

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora własnych danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

8.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.

9.

Z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Uczestnika – można
skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o
wycofaniu zgody.

10. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do
rozstrzygnięcia Akcji oraz wydania nagród, natomiast dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych
celach, a w zakresie zabezpieczającym możliwość dochodzenia roszczeń związanych z Akcją przez Administratora lub
Uczestnika przez okres przedawnienia tych roszceń.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja", najpóźniej w terminie do 30 dnia
od daty zakończenia Akcji. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji
decyduje data stempla pocztowego.

2.

Pisemna reklamacja musi zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powód złożenia
reklamacji.

3.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpływu. O wynikach
postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi osobę, która wniosła reklamację.
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4.

Decyzja Organizatora w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i
powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego wyczerpuje wewnętrzny tryb tego
postępowania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Biorąc udział w Akcji, Uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.

2.

Niniejsza Akcja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest "grą losową", "loterią fantową",
"zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2020 poz. 2094, ze zm.).

3.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności z
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740, ze zm.).
ORGANIZATOR
MERCATOR MEDICAL S.A.
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