REGULAMIN PROMOCJI Kubuś zaprasza do Świata Wyobraźni
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.
4.
5.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady promocji pod nazwą: Kubuś
zaprasza do Świata Wyobraźni (dalej: „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest MGD MWS Spółka z. o. o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach,
34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271001, NIP 5511702355, REGON
070768005 (dalej: „Organizator”).
Promocja trwa od 15.05.2019r. do 31.12.2019r.
Promocja jest organizowana i prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.kubus.pl.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu przynajmniej jednego produktu
promocyjnego, określonego w Załączniku do niniejszego regulaminu (dalej: „Produkt
promocyjny”).
Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej spełniająca warunki określone w Regulaminie, przy czym osoby
nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane przez swoich
przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych
albo opiekunów prawnych.
Nabycie Produktu promocyjnego uprawnia Uczestnika do dostępu do audiobooków
zamieszczonych na www.kubus.pl.
W celu uzyskania dostępu do audiobooków należy wpisać kod zamieszczony na naklejce
promocyjnej na stronie www.kubus.pl.
Kod jest aktywny przez 7 dni od daty jego pierwszej rejestracji. Po tym okresie dostęp do
audiobooków wygasa.
Audiobooki są dostępne na www.kubus.pl w okresie trwania Promocji wskazanym
w § 1 ust. 3.
§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.

Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji. Reklamacja
powinna być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wskazany w §1
ust. 2 lub na adres e-mail: kontakt@kubus.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu
14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie lub pocztą
elektroniczną, stosownie do formy złożonej reklamacji.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji zostały
określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Asortyment promocyjny – produkty Kubuś zawierające naklejki z kodami promocyjnymi:
Kubuś GO! z etykietą ze znaczkiem „Bezpieczna Strefa”
•
banan - marchew - jabłko
•
marchew - jabłko - malina
•
banan - truskawka
•
marchew - brzoskwinia – jabłko
•
marchew – jabłko – pomarańcza
Kubuś w szklanych butelkach z etykietą ze znaczkiem „Bezpieczna Strefa”
•
marchew - brzoskwinia - jabłko
•
banan - marchew - jabłko
•
marchew - malina - jabłko
Kubuś 100%
•
Jabłko
•
Multiwitamina
•
Pomarańcza - jabłko
•
Banan - Marchew - Jabłko
•
Malina – Marchew - Jabłko
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1),
Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych uczestników promocji Kubuś
zaprasza do Świata Wyobraźni dalej („Promocja”) jest Grupa Maspex sp. z o.o. sp.k z
siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000571274, NIP:55126117657 Dane kontaktowe: e-mail:
marketing@maspex.com.
2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych ,ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
3. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji,
a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; prawnie uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki Kubuś),
a w przypadku realizacji obowiązków wynikających z realizacji obowiązku podatkowego - art.
6 ust.1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie uniemożliwi komunikowanie się z Organizatorem, w tym składanie ewentualnych
reklamacji.
5. Dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez czas trwania Promocji,
jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu
uczestnictwa w Promocji.
6. Dane osobowe uczestników Promocji będą przekazywane: Organizatorowi Promocji,
podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane osobowe uczestników
Promocji.
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane do dostawców usług informatycznych
w USA podlegających certyfikacji w ramach Privacy Shield, tj. na podstawie art.45 ust.1 RODO.
W przypadku gdyby dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG innym podmiotom, ich
przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za
uprzednim powiadomieniem o tym fakcie.
8. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania
przeniesienia danych. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi w
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zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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