REGULAMIN AKCJI ZNIŻKOWEJ
„Lepiej w domu”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza akcja promocyjna nosi nazwę „Lepiej w domu” i zwana jest dalej: „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest Amocarat S.A. z siedzibą przy ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec, NIP:
5492324371, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000375046, o kapitale zakładowym
5.000.000 złotych, dalej „Organizator”.
3. Udział w Akcji może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, będąca konsumentem, która najpóźniej w dniu
rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:
„Uczestnik”).
4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Współorganizator, osoby współpracujące
z nimi, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka,
a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Akcja trwa od dnia 16 stycznia 2017 r. od do 28 lutego 2017 r. (dalej: „Okres Trwania Akcji”)
7. Informacje związane z Akcją przekazywane będą za pośrednictwem sieci Internet na stronie
internetowej www.lepiejwdomu.pl (dalej: „Strona”).

§2 Zasady Akcji
1. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w Okresie Trwania Akcji na Stronie wypełnić formularz
zgłoszeniowy.
2. Przystąpienie do Akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W Akcji każdy można wziąć udział tylko jeden raz.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji w przypadku niespełnienia przez Uczestnika
wymogów przewidzianych w §1.

§3 Rabat
1. Organizator w ramach wzięcia udziału w Akcji przyznaje Uczestnikowi rabat na zakup produktów marki
Obsessive na stronie www.obsessive.com w wysokości 20%.
2. Rabat nie może być wykorzystany do zakupu produktów przecenionych lub produktów drugiego
gatunku.
3. Kupon z kodem zniżkowym zostanie wysłany na adres email Uczestnika przez Organizatora, niezwłocznie
po potwierdzeniu subskrypcji, poprzez kliknięcie w link aktywujący, który użytkownik otrzyma drogą
mailową na wskazany adres e-mail.
4. Kupon zniżkowy może być wykorzystany w Okresie Trwania Akcji.
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§4 Dane Uczestników
1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. Organizatorzy informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia Akcji w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszej Akcji jest Amocarat S.A.
z siedzibą przy ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie
w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie:
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
3. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych
administratora danych oraz w celu wysyłki newslettera.
4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego
zgody na ich przetworzenie w celach marketingowych w tym wysyłki newslettera uniemożliwi udział
Uczestnika w Akcji.

§5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez Uczestników Akcji w formie
pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec lub poprzez email:
lepiejwdomu@obsessive.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie/w tytule wiadomości e-mail:
„lepiejwdomu@obsessive.pl” b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także
opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego lub adresu email ); c) uzasadnienie powodów
wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem
poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§6 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem ul. Królewska 1, 43-354
Czaniec w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF i zapoznawanie
się z nim w każdym czasie.
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