Regulamin akcji promocyjnej „Urodziny psa i kota”
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Organizatorem akcji promocyjnej stanowiącej ofertę rabatową pod nazwą: „Urodziny psa
i kota” (określanej dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest DNP S.A. z siedzibą w Polanowie
adres: 89-300, Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000672259, której akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP: 7642679020, o kapitale zakładowym 26.311.480.00 zł wpłaconym w
całości (określana dalej jako „Organizator”).
Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji Promocyjnej i określa prawa
oraz obowiązki jego uczestników, jak i Organizatora. Treść niniejszego regulaminu
dostępna jest na stronie www.dolina-noteci.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Uczestnikiem Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie konsumenci w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (określani dalej łącznie jako
„Uczestnicy” lub pojedynczo jako „Uczestnik”). Uczestnicy nieposiadający pełnej
zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej jedynie przez
swoich przedstawicieli ustawowych bądź opiekunów. Za konsumenta uważa się osobę
fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału
osoby fizyczne oraz podmioty dokonujące zakupu w związku z prowadzoną przez siebie
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 01.09.2017 roku do czasu jej zakończenia przez
Organizatora i polega na przyznaniu Uczestnikowi kodu rabatowego na zakup karmy dla
zwierząt z wyłączeniem akcesoriów dla zwierząt (określanego dalej jako „Kod
rabatowy”) po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym regulaminie. Informacja
o terminie zakończenia Akcji Promocyjnej zostanie zamieszczona przez Organizatora
na stronie www.dolina-noteci.pl z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest założenie konta na stronie
www.dolina-noteci.pl oraz podanie danych psa lub kota (tj. imienia oraz dnia, miesiąca i
roku urodzenia psa lub kota). Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej Uczestnik jest
zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptować jego treść.
W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zaakceptowali
treść niniejszego regulaminu.
Z jednego konta Uczestnik może dokonać rejestracji wyłącznie dwóch pupili (jednego psa
i jednego kota). Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta.
Założenie przez jednego Uczestnika dwóch lub więcej kont uznawane jest za złamanie
niniejszego regulaminu i będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Akcji
Promocyjnej i nieprzyznaniem kodu rabatowego. W przypadku powzięcia przez
Organizatora wątpliwości co do sposobu rejestracji bądź rzetelności danych podanych
przez Uczestnika w toku rejestracji, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do żądania
od Uczestnika przedstawienia dowodu w postaci dokumentu potwierdzającego dane
wskazane w toku rejestracji. Odmowa przedłożenia przez Uczestnika dowodu, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Uczestnikowi przez
Organizatora żądania w powyższym zakresie, skutkuje nieprzyznaniem kodu
rabatowego.
7. Po spełnieniu przez Uczestnika wymogów określonych w niniejszym regulaminie
Organizator przyzna Uczestnikowi w dniu urodzin psa lub kota Kod rabatowy na zakup
towarów, o których mowa w ust. 4 powyżej, poprzez jego przesłanie na adres e-mail
wskazany przez Uczestnika przy dokonywaniu rejestracji. Kod rabatowy upoważnia
Uczestnika do uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 10 % na zakup towarów,
o których mowa w ust. 4 powyżej, w sklepie internetowym dostępnym pod adresem
www.dolina-noteci.pl.
8. Cena zakupów dokonanych przez Uczestnika przy wykorzystaniu Kodu rabatowego,
o którym mowa w ust. 7 powyżej, zostanie obniżona po dodaniu towarów do sekcji
„Koszyk”, znajdującej się na stronie www.dolina-noteci.pl, bezpośrednio po wpisaniu przez
Uczestnika przyznanego Kodu rabatowego.
9. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi i wyprzedażami
oraz nie podlega wymianie na gotówkę.
10. Kod rabatowy zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia jego przyznania.
11. Poprzez wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej i podanie swoich danych osobowych
Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami celem przyznania
kodu rabatowego oraz rozpatrywania reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych
następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do zgłaszanych danych
osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której
mowa powyżej.
12. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące Akcji Promocji drogą e-mailową
na adres: sklep@dolina-noteci.pl lub pisemnie na adres Sklep Internetowy Dolina Noteci,
ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni
od dnia jej otrzymania od Uczestnika.
13. Przepisy niniejszego regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych regulaminów,
w szczególności regulujących kwestie dotyczące reklamacji oraz zwrotu towarów.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.

