Regulamin Programu
„Projekt Body”
§1
Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem programu o nazwie „Projekt Body” (dalej: Program) jest Generations Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (01-523), przy ul. Śmiałej 31A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000319489, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł i Numerze Identyfikacji Podatkowej 118197-23-15 (dalej: Organizator), działający na zlecenie Nestlé Polska S. A. z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000025166, NIP 5270203968, kapitał zakładowy
42.800.000 zł w całości opłacony.

2.

Program ma charakter edukacyjno-promocyjny, adresowany jest w szczególności do kobiet w
ciąży i matek dzieci do 12 miesiąca życia i prowadzony jest na terytorium Polski.

3.

Celem Programu jest promowanie karmienia piersią i informowanie o właściwościach mleka
matki w kontekście prewencji chorób cywilizacyjnych, w tym prewencji otyłości.
Ambasadorem Programu jest Pani Beata Sadowska.

4.
5.

Program rozpoczyna się w dniu 19 lipca 2017 roku i trwa do dnia 7 sierpnia 2017 roku.

6.

Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

Program prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej:
Regulamin), który jest dostępny na stronie Programu pod adresem www.projektbody.pl

§2
Program
1. Uczestnikiem Programu (dalej: Uczestnik) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla Programu dedykowany jest serwis internetowy pod adresem URL: www.projektbody.pl
(dalej: Serwis). W Serwisie Organizator udostępni materiały, adresowane do rodziców,
propagujące wiedzę na temat karmienia piersią i znaczenia mleka matki w prewencji chorób
cywilizacyjnych, w tym otyłości.
§3
Zasady Programu
1. W ramach Programu Uczestnik ma możliwość zamówienia bezpłatnego Body - ubranka
dziecięcego (dalej: Body).

2. W celu otrzymania Body Uczestnik musi wziąć udział w quizie dostępnym w Serwisie i udzielić
prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania. Pytania są sformułowane w taki sposób aby
zwrócić uwagę na rolę mleka matki w prewencji chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości.
3. Udział w quizie nie jest obowiązkowy, ale jest konieczny do zamówienia i otrzymania Body.
4. Body dostępne są w 5 (pięciu) wzorach – Czas Radości, Masa Czułości, Miara Miłości, Rozmiar
Uczuć, Skala Bliskości - i w 5 (pięciu) rozmiarach (56, 62, 68, 74, 80 cm).
5. W celu zamówienia Body Uczestnik wybiera odpowiedni wzór i rozmiar Body, następnie
rozwiązuje poprawnie quiz, wypełnia formularz zamówienia, o którym mowa w ust. 6
poniżej, akceptuje Regulamin i zamawia wybrane Body.
6. W celu zamówienia Body Uczestnik wypełnienia formularz zamówienia zamieszczony w
Serwisie zawierający następujące dane:
a)

imię i nazwisko Uczestnika,

b)
c)

adres zamieszkania (ulica nr / kod / miasto) Uczestnika lub adres do wysyłki Body (ulica
nr / kod / miasto),
adres e-mail Uczestnika;

d)

numer telefonu kontaktowego,

e)

informacja czy dziecko Uczestnika ukończyło 5 miesiąc życia.

7. Zamówień Body można dokonać od godz. 00:01 dnia 19 lipca 2017 do godz. 23:59 dnia 7
sierpnia 2017 r.
8. Uczestnik może zamówić w trakcie trwania Programu tylko jedno Body – weryfikacja
Uczestnika będzie się odbywała za pomocą adresu e-mail podanego podczas zgłoszenia.
9. Liczba Body jest ograniczona do 10 000 sztuk. Każdego dnia podczas trwania Programu - aż
do wyczerpania limitu określonego w poprzednim zdaniu - dostępnych jest maksymalnie 100
sztuk Body z każdego wzoru, czyli łącznie maksymalnie 500 sztuk Body dziennie, z
uwzględnieniem określonych poniżej limitów dotyczących dostępnych w danym dniu
rozmiarów.
10. W okresie od dnia 19 lipca 2017 do dnia 28 lipca 2017 dzienny limit Body z 1 (jednego) wzoru
to: rozmiar 56 – 13 szt., rozmiar 62 – 26 szt., rozmiar 68 – 26 szt., rozmiar 74 – 21 szt., rozmiar
80 – 14 szt.
11. W okresie od 29 lipca 2017 do 7 sierpnia 2017 dzienny limit Body z 1 (jednego) wzoru to:
rozmiar 56 – 14 szt., rozmiar 62 – 26 szt., rozmiar 68 – 26 szt., rozmiar 74 – 21 szt., rozmiar
80 – 13 szt.
12. Body nie rozdane danego dnia dodawane będą do dziennego limitu następnego dnia.
13. Body zamówione przez Uczestnika wysyłane jest za pośrednictwem kuriera na adres podany
w zgłoszeniu. Czas wysyłki to 30 dni.
14. Uczestnik, który zamówił Body dodatkowo otrzymuje:
a)

jeśli zamówił Body i zaznaczył w formularzu zamówienia, że jego dziecko nie skończyło
5 miesiąca życia – książeczkę edukacyjną opracowaną przez Polskie Towarzystwo
Dietetyki oraz metkę białkową;

b)

jeśli zamówił Body i zaznaczył w formularzu zamówienia, że jego dziecko skończyło 5
miesiąc życia - książeczkę edukacyjną opracowaną przez Polskie Towarzystwo Dietetyki
oraz metkę białkową, ulotkę NAN 2 oraz próbkę mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO
2.

§4
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Nestlé Polska S. A. z
siedzibą w Warszawie, adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000025166, NIP 5270203968, kapitał zakładowy
42.800.000 zł w całości opłacony.
2. Generations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-523), przy ul. Śmiałej 31A jest podmiotem,
któremu Nestlé Polska S. A. powierzyła, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przetwarzanie danych
osobowych Uczestników.
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach uczestnictwa w Programie, w
szczególności dostarczenia zamówionych Body.
4. Podanie danych osobowych osób fizycznych wskazanych w § 3 ust. 6 Regulaminu jest
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Programie i realizacji zamówienia.
5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§5.
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby
Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@projektbody.pl
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację,
numer telefonu oraz adres e-mail, umożliwiające kontakt z osobą składającą reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora do dnia 6 września 2017 r.
Reklamacje złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania, włączając w to
wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji.
5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
§6
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet.
b) połączenie z siecią Internet,
c) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za
pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym obsługującej technologie
Java i Java Script.

§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz
uczestnictwa w Programie na rzecz osób trzecich.
2. Następujące zachowania Uczestnika skutkować będą wykluczeniem Uczestnika z Programu:
a. naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
b. podanie nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość danych podanych
przez Uczestnika.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2017 roku.

Warszawa, 19 lipca 2017 roku

