REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BLACK FRIDAY”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „BLACK
FRIDAY”,zwaną dalej „Akcją” lub „Akcją Promocyjną”.
2.
Organizatorem Akcji jest Azan sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 25/27, 26600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Radomu („Organizator”).
3. Akcja trwa w dniu 26.11.2021 r. od godziny 6:00 do godziny 20:00 lub do wyczerpania zapasów,
cokolwiek nastąpi wcześniej.
4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej są: przysmak dla psa Brit Jerky 80g (rodzaj przysmaku wydawany
losowo)– dodawany do zamówień produktów dla psów za minimum 149,00 zł lub karma mokra w
puszkach dla kota Brit Cat Can 70g – (rodzaj karmy wydawany losowo)– dodawana do zamówień
produktów dla kotów za minimum 99,00 zł.
5.
Akcja organizowana jest za pośrednictwem platformy sprzedażowej www.karmybrit.pl (dalej
„Sklep”).
6.

Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Akcji zostaną ogłoszone na Stronie www.karmybrit.pl.

7.
Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych poprzez
stosowną informację na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.karmybrit.pl.

2. ZASADY AKCJI
1.
Akcja skierowana jest do członków Klubu Hodowcy AZAN, pełnoletnich osób fizycznych,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”), które w
trakcie trwania Akcji dokonają zakupu na określoną kwotę oraz dokonają zapłaty za te zakupy przed
zakończeniem trwania Akcji, tj. wielokrotności kwoty 99,00 zł – przy zakupie produktów dla kota lub
149,00 zł –przy zakupie produktów dla psa (zwanych dalej jako „Zakup Promocyjny”).
2.
Uczestnik, który dokona Zakupu Promocyjnego w trakcie trwania Akcji oraz dokona zań zapłaty
otrzyma ściśle określony produkt tj. 2 sztuki przysmaku Brit Jerky 80g (rodzaj przysmaku wybierany
losowo) –dodawane do zamówień produktów dla psów za minimum 149,00 zł lub 3 sztuki karmy mokrej
w puszkach dla kota Brit Care Cat 70g (rodzaj karmy wybierany losowo) –dodawane do zamówień
produktów dla kotów za minimum 99,00 zł.
3.
Warunkiem skorzystania z możliwości nabycia Produktu Promocyjnego jest dokonanie zapłaty za
zamówienie w czasie trwania Akcji Promocyjnej, tj. jej zaksięgowanie na koncie Organizatora do godziny
20:00.
4. Zapłata za zamówienie w terminie innym niż wskazany w pkt. 2.3 nie będzie uprawniać do nabycia
Produktu Promocyjnego, po upływie okresu trwania Akcji Promocyjnej.
5.
Każdy Uczestnik w trakcie trwania Akcji Promocyjnej może kilkukrotnie skorzystać z Akcji
Promocyjnej, np. w przypadku zakupu produktów dla psa za kwotę minimum 149,00 zł otrzyma 2 sztuki
Brit Jerky 80g, przy zakupie produktów dla psa za minimum 298,00 zł – 4 sztuki Brit Jerky 80g itp.
Analogicznie przy zakupie produktów dla kota za minimum 99,00 zł – otrzyma 3 sztuki Brit Care Cat 70g,
przy zakupie produktów dla kota za minimum 198,00 zł – 6 sztuk Brit Care Cat 70g itp.
6. Zakup Produktu Promocyjnego nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a nadto
nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie.

7.
Z udziału w Akcji Promocyjnej są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym
pracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty
współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszej Akcji Promocyjnej, jak również osoby im
bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich
małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki
lub
kurateli
ich
małżonków
oraz
osoby
pozostające
we
wspólnym
pożyciu.
3. REKLAMACJE
1.
Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwiania
nabycia Produktu Promocyjnego, mogą być zgłaszane Organizatorowi w trakcie oraz trwania Akcji
Promocyjnej oraz w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania
Akcji, o którym mowa w punkcie 1.3 powyżej:
a) w
formie
pisemnej
na
adres
Organizatora
podany
b) w formie mailowej na adres: klubhodowcy@azan.com.pl.

w

punkcie

1.2

powyżej;

4.
Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu)
dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi niezwłocznie zainteresowanego
Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie
reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
5.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez organizatora lub jego
personel możliwości nabycia Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi przysługuje względem Organizatora
roszczenie o wydanie produktu zamiennego.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka AZAN sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w
Radomiu (26-600), przy ul. Czarnej 25 lok. 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000689352, posiadająca NIP 9481788471, REGON: 670943100.
2.
Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na
adres: sklep@karmybrit.pl.
3.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych, w szczególności w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 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, dalej zwane jako "RODO"),
4.

Administrator danych przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie:

a.
w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie dobrowolnie
wyrażonej przez Uczestnika zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b.
w zakresie niezbędnym do uczestnictwa Uczestnika w Akcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
c.
w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
d.
w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności
wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);

e.
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do uczestnictwa w Akcji. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych
osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Akcji.
6.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestanie
przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do danych osobowych
Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów
Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami przez Administratora.
7.
Uczestnikowi, który wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. W przypadku cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, Administrator zaprzestanie przetwarzania
danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
8.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony
koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Administrator
jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego,
chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy
o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez
Administratora dowodów księgowych.
9.
Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, czyli firmom, z
którymi współpracuje Administrator realizując Akcję (takich jak np. firma kurierska). Do danych
osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty
przetwarzające), tj. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową, obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w zakresie w
jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania.
10.
Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych Uczestników w sposób
zautomatyzowany.
11.

Zgodnie z RODO, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo:

a.

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.

do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.

do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d.

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.

do przenoszenia danych;

f.

do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestników znajdują się na
stronie www.karmybrit.pl w zakładce „Polityka prywatności i Pliki Cookie”.
13.
Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, tel. 22 531-03-00).

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie
niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu
oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam
sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie 1.5 powyżej.
2.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4.
Zgłoszenie się przez Uczestnika po odbiór Produktu Promocyjnego w ramach Akcji oznacza, że
Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Akcji i go akceptuje.
6. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu
administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa,
uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają
w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw Uczestników, ustanowi
postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do
pierwotnych jego postanowień.

