Regulamin akcji Zestaw noworoczny Michała Karmowskiego i Trec Nutrition (zwany dalej
„Regulaminem), prowadzonego przez Organizatora w portalu społecznościowym facebook.com
Akcja, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Akcją”) jest skierowana do osób
fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej
„Uczestnikami”).
Organizatorem akcji jest TREC NUTRITION Sp. z o.o. , ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, Spółka
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Gdańska-Północ, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000315748, NIP: 958-160-24-54, REGON:
220696468, kapitał zakładowy: 50.000 zł

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Fundatorem gadżetów Akcji jest Organizator.
2. Niniejszy regulamin Akcji (zwany dalej także „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora,
Wykonawcy i Uczestników Akcji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji.
3. Akcja jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wyłącznie na Aplikacji (zwanej dalej „Aplikacją”) pod adresem:
https://www.facebook.com/TrecNutrition/app_183881004994865
4. Organizator zapewnia udział w Akcji i przyzna pakiety wyłącznie Uczestnikom Akcji działającym
zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i spełniającym wymogi określone w
Regulaminie.
5. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Akcji, organem rozstrzygającym jest Komisja,
która posiada decydujący głos w tych sprawach.
6. Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy
wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszej Akcji następuje
zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
7. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji. Wszelkie roszczenia
związane z akcją należy kierować wyłącznie do Organizatora.
8. Organizator oraz Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji z
przyczyn niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora.
9. Wszelkie informacje w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika są informacjami
podawanymi Organizatorowi i/lub Wykonawcy, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe
Uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie do Aplikacji niezależne od
Organizatora i Wykonawcy, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań portalu
Facebook, braku dostępu do Internetu itp.

§ 2 Czas trwania Akcji
1. Akcja trwa od 02.07.2015 od godziny 15:00 do 08.07.2015 do godziny 15:00.
2. Wysyłka rozpocznie się 09.07.2015
3. Zamówienia, które nie będą posiadały wypełnionych wszystkich danych potrzebnych do jej
realizacji, nie zostaną zrealizowane.
4. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

§ 3 Regulamin Akcji i wgląd do jego treści

1. Regulamin akcji określa zasady udziału oraz warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w
chwili przystąpienia do Akcji.

§ 4. Skład zestawu i jego koszt

1. W skład zestawu wchodzi: plakat z Michałem Karmowskim oraz opaska #playhard
2. Koszt zestawu wraz z przesyłką kurierską pobraniową to 19zł brutto
3. Wysyłkę będzie realizować firma kurierska Siódemka.

§ 5. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu serwerów,
interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym momencie bez
podania przyczyn. Odwołanie Akcji zostanie ogłoszone w taki sam sposób ją.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach
dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony uniemożliwiające
ewentualne wzięcie udziału w Akcji.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, w tym sytuacje, w
których Uczestnik z powodu awarii swojego komputera lub kłopotów z połączeniami internetowymi
nie mógł złożyć zamówienia;
7. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób
trzecich w związku z Akcją, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych
ponosi wyłącznie Uczestnik Akcji.

§ 6. Dane osobowe
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w akcji uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych przez Trec Nutriton dla celów organizacji i przeprowadzenia akcji, wyłonienia i
powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i
promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania
kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy.
Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto
właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez
Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę . Z uwagi na względy bezpieczeństwa we
wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Akcji uczestnik wyraża nadto zgodę na
otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane
adresy e-mail informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez
Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na
odrębnych zasadach.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania pakietu w Akcji jest
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie
Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych
kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty jego umieszczenia
na Portalu oznaczonej w treści Regulaminu.
2. O zakończeniu lub zmianie zasad Akcji wszyscy Uczestnicy będą powiadomieni przez Organizatora
na stronie aplikacji pod adresem: https://www.facebook.com/TrecNutrition/app_183881004994865
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące
przepisy prawa.

