Regulamin Akcji ”Podwajamy Radość”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Podwajamy Radość” („Akcja) w imieniu Mattel Poland Sp. z o.o. jest SEALS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Janiny i Jana Żniniewiczów nr 21,
60-475 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000712328, posiadającego NIP: 7811962328, REGON: 36898867 (“Organizator”)
2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Akcji, zasady uczestnictwa, oraz jej beneficjentów.
3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 26 kwietnia do 6 czerwca 2021 r.
4. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej “Uczestnikiem”) jest każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokona zakupu określonych zabawek, w
miejscu i czasie oraz dokona odpowiednich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
5. Beneficjentami Akcji są:
- Dolnośląska Fundacja na rzecz pieczy zastępczej „Przystanek Rodzina”
- Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”
- Fundacja „Gajusz”
- Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
dalej zwani łącznie “Beneficjentami”
§ 2. ZASADY AKCJI
1. W ramach Akcji Organizator zobowiązuje się, że za każdą zakupioną przez Uczestnika zabawkę, drugą
przekaże na rzecz jednego z Beneficjentów.
2. Przekazane przez Organizatora zabawki, ich marka i rodzaj, nie muszą być tożsame z zabawką zakupioną
przez Użytkownika. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolności w tym zakresie, jak również do
rozdysponowania między Beneficjentami konkretnej ilości zabawek, wedle swojego uznania.
3. Łączna ilość przekazanych zabawek zależy od ilości zabawek zarejestrowanych w Akcji, jest jednak nie
większa niż 10 000 sztuk.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podwyższania ilości przekazanych zabawek, o których
mowa powyżej.

5. Zakupiona przez Uczestnika zabawka musi być nowa i produkowana przez firmę Mattel – i jej wartość
w momencie transakcji musi być większa bądź równa kwocie 49,00 zł brutto.
6. Za każdą zakupioną zabawkę o wartości 49,00zł lub więcej, Organizator przekaże 1 zabawkę na rzecz
Beneficjentów. Jeśli wartość zakupionej przez Uczestnika zabawki jest równa kilkukrotności kwoty wskazanej
powyżej, nie wpływa to na ilość przekazanych zabawek.
7. Zakupu zabawki można dokonać w sklepie stacjonarnym lub on-line.
8. Rejestracja paragonu odbywa się na stronie www.podwajamyradosc.pl. W formularzu należy podać
- datę zakupu
- liczbę zakupionych zabawek w kwocie równej bądź większej niż 49,00zł brutto.
- miejsce zakupu (stacjonarnie czy Internet)
- swój adres e-mail
dodatkowo należy wgrać zdjęcie paragonu, którego dotyczy rejestracja i zaakceptować niniejszy Regulamin.
10. Wzięcie udziału w Akcji jest dobrowolne oraz darmowe. W przypadku udziału w niej wymaga:
a) urządzenia typu komputer, telefon, tablet z aparatem lub dodatkowo skaner
b) dostępu do sieci Internet,
11. Na jeden adres mailowy może zostać zarejestrowana maksymalnie 5 paragonów, spełniających warunki
Akcji. Wiarygodność przedstawionych paragonów stwierdza Organizator. Jego decyzja jest ostateczna i nie
podlega odwołaniu.
12. Akcja dotyczy jedynie sprzedaży detalicznej, zaś podstawą rejestracji może być tylko paragon - nie zaś
faktura lub innych dowód zakupu.

§ 3. Dane osobowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt. 7
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)
(„RODO”).
2.

Uczestnik

może

się

zwrócić

do

Organizatora,

wykorzystując

adres

mailowy:

kontakt@podwajamyradosc.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez
Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów organizacji Akcji. Organizator
przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalność
wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z przepisami RODO.
5. W zakresie, w jakim Organizator będzie na potrzeby Akcji przetwarzał dane osobowe Uczestników
obejmujące dane, które nie są niezbędne do organizacji Akcji, jak również w przypadku udostępniania
danych osobom trzecim – Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola (tzw. check-box) w formularzu rejestracyjnym Akcji.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują:
a) dane udostępnione przez Uczestników w formularzu rejestracyjnym (obejmujące adres e-mail); podanie
tych danych jest wymogiem umownym, a brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi dokonanie rejestracji;
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora po upływie okresu udziału Uczestnika
w Akcji dla celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników
zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia
rozliczalności Organizatora z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
9. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu
do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa
do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa
do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego zgody, Uczestnik ma
prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób, w jaki jej udzielił.
11. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Akcji należy składać w formie pisemnej w trakcie jej trwania jednak nie później niż
w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia na adres mailowy kontakt@podwajamyradosc.pl

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację w tym adres e-mail, zwięzłe wskazanie
przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
4. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym
poinformuje Uczestników na stronie Serwisu.
5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
6. Organizator poinformuje o swojej decyzji w formie pisemnej lub na adres e-mail Uczestnika, podany
w reklamacji.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji.
W takim przypadku Organizator poinformuje o powodach zaistniałych zmian lub zaproponuje inną formę
charytatywną.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania zabawek z przyczyn nieleżących
po stronie Organizatora. W przypadku, gdy brak możliwości przekazania zabawek ma charakter trwały lub
leży po stronie Beneficjenta, wówczas Organizator, przekaże Uzysk na rzecz innego wybranego przez niego
Beneficjenta o podobnych charakterze. W takim przypadku, Organizator poinformuje o zmianie
beneficjenta i o powodach takiej zmiany w publicznym komunikacie.
3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.podwajamyradosc.pl.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021r.

