
REGULAMIN 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem akcji bezpłatnej wysyłki próbek produktu Lactoral IBD jest IBSS BIOMED S.A. z 
siedzibą w  Krakowie 30-224, al. Sosnowa 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 
Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000080810, o kapitale zakładowym w wysokości      8 
032 700,00 zł, NIP 675 00 05 418, telefon 12 37 69 324, fax 12 37 69 205 (zwana dalej 
„Organizatorem”). 
 
2. Czas trwania akcji: od dnia 25.06.2018r. do dnia 25.07.2018r. lub do wykorzystania wyznaczonej 
dla akcji ilości próbek, która wynosi po 3 opakowania produktu dla 100 osób, czyli łącznie 300 
opakowań. O wysyłce próbek decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpłatne próbki otrzyma jedynie 100 
pierwszych osób, które spełnią warunki, opisane w § 2 poniżej. 
 
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
4. Aby wziąć udział w Akcji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym na stronie 
internetowej: https://www.lactoral.pl. Wzięcie udziału w Akcji wymaga zapoznania się z 
Regulaminem i akceptacji jego treści. 
 
 
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 
 
1.Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wyrazi chęć otrzymania 
darmowych próbek poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  na stronie internetowej 
https://www.lactoral.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz 
członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu Akcji. 
Uczestnikiem może być osoba, która w dniu wzięcia udziału w Akcji spełnia następujące warunki: 
a) ukończony 18 rok życia 
b) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP i poda adres do wysyłki próbek na terenie 
RP 
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
e) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 
 
2.W trakcie obowiązywania Akcji każdy Uczestnik ma możliwość skorzystania z Akcji tylko raz.  
 
3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 
 
4. Uczestnik Akcji traci prawo do bezpłatnej próbki bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 
 
 
§3 DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Akcji jest IBSS 
BIOMED S.A. z siedzibą w  Krakowie 30-224, al. Sosnowa 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000080810, o kapitale zakładowym w 

https://www.lactoral.pl/
https://www.lactoral.pl/


wysokości 8 032 700,00 zł, NIP 675 00 05 418, telefon 12 37 69 324, fax 12 37 69 205. Dane 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Hubert Frycz, e-mail: daneosobowe@biomed.pl. 
 
2. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie 
dobrowolne, obowiązek ich podania nie wynika z przepisów prawa ani ustawy, jednakże ich 
niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji i wysyłkę próbek przez Organizatora.  
 
3. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji w zakresie 
niezbędnym dla realizacji Akcji i wysyłki próbek na podstawie udzielonej zgody Uczestnika (podstawa 
prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 
25.05.2018r. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 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)). Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą 
również na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora, a 
wymienione cele zawarte są w granicach prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ich 
realizacja stanowi podstawę przetwarzania danych  (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 5) i ust. 4 
pkt. 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018r. art. 6 ust. 1 
lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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).  

4. Zakres danych osobowych, które Administrator może przetwarzać obejmuje: imię i nazwisko, adres 
i adres email. 

5. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji przetwarzane są z zachowaniem szczególnej 
staranności i z zastosowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Dane przechowywane 
będą przez Administratora przez okres prowadzenia przez niego działalności, aż do momentu 
zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia 
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
6. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w tym w myśl art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) i są chronione przed 
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. 
 
7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz – w sytuacji, gdy są one przetwarzane na 
podstawie udzielonej zgody – cofnięcie tejże zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
8. W przypadku, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 
może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 
Administrator zapewnia, że dane osobowe będą poddane ochronie zgodnej z wymogami prawnymi, 
nie będą upubliczniane, ani udostępniane podmiotom nieupoważnionym.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub 
innych błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację. 
 
 
§ 4 REKLAMACJE 



 
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub 

mailowo na adres: marketing@biomed.pl, do dnia 30.08.2018r. roku. (decyduje data wpływu 

reklamacji). 

 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji. 

 

3. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny nieprawidłowości. 

 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji 

Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub mailowo 

na adres mailowy w terminie 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 
 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.  
 
2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie 
wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 
 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 
 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2018 r. 
 


