REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „#MamCel z Pomelo”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w
Akcji promocyjnej „#MamCel z Pomelo” (zwanej dalej „Akcją promocyjną” lub
„Akcją”).
2. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez
firmę Pomelo Anna Piętka z siedzibą w Warszawie przy ul. Floriana Znanieckiego
12/39,

kod

pocztowy

-

03-980,

numer

NIP

1132535595,

(zwaną

dalej

„Organizatorem”).
3. Akcja promocyjna realizowana będzie w okresie od 22 maja do 31 sierpnia 2018 roku.
4. Akcja zostanie ogłoszona w mediach, stronie www oraz kanałach Social Media
należących do Organizatora.
5. „Konsultacja” to rozmowa ze specjalistą drogą elektroniczną, podczas której ustalony
zostanie cel Uczestnika, plan żywieniowy oraz odpowiedni dobór diety. Konsultacja
ze specjalistą jest darmowa w ramach opłaconej usługi cateringowej zgodnie z
odpowiednim planem żywieniowym. Jeśli Uczestnik wyrazi zgodę i zaakceptuje
ustalony ze specjalistą cel będzie mógł wziąć udział w Akcji.
6. Regulamin

akcji

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

Organizatora

https://pomelo.com.pl/mamcel-z-pomelo/
7. Przedmiotem Akcji jest określenie celu, w trakcie realizacji którego Uczestnik będzie
mógł konsultować się z wybranym specjalistą oraz otrzyma odpowiednio
zbilansowaną dietę wraz z harmonogramem działań.
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.

II. Warunki uczestnictwa

1. W Akcji promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) zamówiła catering Pomelo Food Company na minimalny czas 20 dni oraz wyraziła
chęć uczestnictwa w Akcji podczas okresu jej trwania,
c) wypełniła Ankietę na potrzeby zdefiniowania osobistego celu, ustalenia planu
żywieniowego, doboru diety oraz wskazania specjalisty,
d) zaakceptowała niniejszy regulamin
2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną odpowiednio dobraną
dietę oraz harmonogram działań mających pomóc w osiągnieciu osobistego celu.
3. Organizator nie odpowiada za efekty realizacji celu Uczestnika.

III. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być składane pisemnie na adres
Organizatora (lisem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
ania@pomelo.com.pl
2. Organizator udzieli reklamującemu odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Pomelo Anna Piętka z siedzibą w
Warszawie przy ul. Floriana Znanieckiego 12/39, 03-980.

2. W sprawach związanych z danymi Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych – Anna Piętka tel. 690 076 601 mail ania@pomelo.com.pl.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.
4. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i
współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
5. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Akcji.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Akcji.
7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna on, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
poprawnego przeprowadzenia Akcji.

