REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
”LUKSUSOWA PROMOCJA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż promocyjna objęta niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Promocją” jest prowadzona
pod nazwą „LUKSUSOWA PROMOCJA”.
2. Organizatorem Promocji jest ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22,
02-675 Warszawa, KRS: 0000039173, REGON 002197604, NIP 5220103006 (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. Promocja obejmuje sprzedaż produktów Organizatora realizowaną na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Promocja zaczyna się w dniu 16.10.2018 roku, a kończy w dniu 05.11.2018 roku, chyba że pula
nagród zostanie wyczerpana wcześniej. Promocja połączona jest z możliwością otrzymania nagród
wskazanych w niniejszym Regulaminie.
5. Promocją są objęte produkty oferowane w Katalogu Oriflame nr 15/2018 (zwane dalej
„Produktami”).
6. Sprzedaż promocyjna dotyczy wyłącznie Produktów określonych w pkt. 5 Regulaminu nabytych w
okresie tam wskazanym, tj. od dnia 16.10.2018 roku do dnia 05.11.2018 roku. Zakupy dokonane
przed lub po tych terminach, a także po wyczerpaniu puli nagród nie uprawniają do udziału w
Promocji.
7. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które w terminach i na warunkach określonych
niniejszym Regulaminem dokonują zakupu Produktów oferowanych przez Organizatora.
8. W Promocji nie mogą brać udziału oraz nie mogą otrzymać nagród pracownicy Organizatora a także
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji oraz
członkowie ich rodzin.

NAGRODY W PROMOCJI
9. Nagrodą w Promocji jest możliwość zakupu bransoletki o numerze katalogowym 126020 o wartości
9,90 zł brutto za cenę w kwocie 1 grosz brutto.
10. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 30.000 sztuk bransoletek. Po wyczerpaniu puli nagród
zakup bransoletki w cenie promocyjnej jest niemożliwy.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI I UZYSKANIA NAGRÓD
11. Uczestnikami Promocji uprawnionymi do otrzymania nagród (zwanym dalej „Uczestnikami”) stają
się wyłącznie osoby wskazane w pkt. 7 Regulaminu, które w terminie od dnia 16.10.2018 roku do
dnia 05.11.2018 roku spełnią łącznie i następujące wymagania:
a. dokonają jednorazowo zakupu dowolnych produktów z Katalogu Oriflame nr 15/2018
za kwotę co najmniej 69,00 zł brutto lub jej wielokrotność (zwanego dalej „Zakupem
promocyjnym”),
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b. dokonają zamówienia nagrody, tj. bransoletki za kwotę 1 grosz w sposób określony w
pkt 13 Regulaminu.
12. W przypadku, gdy Uczestnik dokonana Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 69,00 zł
brutto, wówczas przysługuje mu prawo do dokonania zamówienia odpowiedniej liczby bransoletek,
według zasady, że za każde pełne 69,00 zł brutto Uczestnik ma prawo dokonania zamówienia jednej
bransoletki, z tym zastrzeżeniem, że jednemu Uczestnikowi przysługuje prawo dokonania
zamówienia nie więcej niż 10 bransoletek co odpowiada kwocie zakupu promocyjnego nie
przekraczającego łącznie 690,00 zł brutto.
13. Uczestnicy mogą dokonywać zamówienia bransoletek najpóźniej do dnia 05.11.2018 roku jednak
nie później niż do chwili wyczerpania puli nagród w Promocji. Nagrody będą przyznawane w
kolejności dokonania Zakupu promocyjnego oraz jednoczesnego zamówienia bransoletki. O
kolejności decyduje data i godzina (godzina, minuta, sekunda) rejestracji zamówienia w systemie
ORIFLAME POLAND Sp. z o.o.
14. Zakupy promocyjne, za które Uczestnik otrzymał już prawo do nagrody nie biorą udziału w
przyznaniu dalszych nagród w Promocji.
15. Prawo do nagród w Promocji, które otrzymali Uczestnicy podlega weryfikacji na zasadach
określonych w pkt 17 Regulaminu.
16. Organizator, ma prawo dokonać weryfikacji zgodności dokonanych Zakupów promocyjnych, na
podstawie których Uczestnik dokonał zamówienia nagrody ze stanem faktycznie dokonanych przez
Uczestników zakupów, jak również zgodności zamówienia z postanowieniami Regulaminu. W
takim przypadku, weryfikacja nastąpi poprzez weryfikację sprzedaży w bazie
ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania
nagrody w przypadku, gdy Uczestnik dokonał zwrotu Zakupu promocyjnego lub wcale nie dokonał
Zakupu promocyjnego w myśl postanowień Regulaminu bądź nie spełnił warunków Regulaminu.
W przypadku, gdy wskutek zwrotu przez Uczestnika części Zakupu promocyjnego wartość
pozostałej części Zakupu promocyjnego będzie spełniała warunek minimalnej wartości w kwocie
69 zł brutto, wówczas nagroda zostanie przyznana. Procedura weryfikacyjna zakończy się do dnia
05.11.2018 roku.
17. Nagrody po zakończeniu weryfikacji zostaną wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom
nie później niż do dnia 08.11.2018 roku wraz z Produktami zakupionymi w terminie od dnia
16.10.2018 roku do dnia 05.11.2018 roku.
18. Wartość nagród każdy Uczestnik zobowiązany jest rozliczyć samodzielnie zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 2032).
19. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także
możliwość żądania wymiany nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę lub świadczenie
pieniężne.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
20. Każdy Uczestnik Promocji może zgłosić reklamację w formie pisemnej przesyłając ją na adres biura
Organizatora: ORIFLAME POLAND Sp. z o.o., ul. Wołoska 22; 02-675 Warszawa. Reklamacje
rozpatruje Organizator.
21. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie w
terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
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22. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu Promocji oraz
obowiązujących przepisach prawa polskiego.
23. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. Uczestnicy Promocji zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
25. Administratorem danych osobowych jest ORIFLAME POLAND Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02675 Warszawa. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych
z przeprowadzeniem Promocji, wydaniem nagród przez czas trwania Promocji. Dane Uczestników
są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Promocji w celu udokumentowania
jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie są
profilowane. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia
sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Informację o danych kontaktowych do
Inspektora
ochrony
danych
osobowych
są
publikowane
na
stronie
www.oriflame.pl/luksusowaloteria. Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi w zakresie
ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.
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