REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Twój indywidualny program dietetyczny”
wersja obowiązująca od dnia 01.01 2018 r.

§1
Postanowienia Ogólne.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.
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Organizatorem Akcji Promocyjnej „Twój indywidualny program dietetyczny " (dalej:
„Akcja”) jest „OLIMP LABORATORIES” Sp. z o.o. z siedzibą: Nagawczyna 109C, 39-200 Dębica,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065402, posiadająca
NIP: 8722076235, kapitał zakładowy 3.898.500,00 zł (dalej: „Organizator”).
Akcja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Akcja jest skierowana dla Uczestników Programu Lojalnościowego „OLIMP PREMIUM CLUB” o
płci żeńskiej, dokonujących zakupów produktów marki Therm Line® (dalej: „Produkty”) w
Placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") stanowi podstawę działania Akcji, jak również określa
prawa i obowiązki jej Uczestników.
Czas trwania Akcji jest nieokreślony („Okres Akcji”), a do Akcji można przystąpić w dowolnym
momencie jej trwania.
Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji w każdym czasie,
informując o tym fakcie poprzez publiczne ogłoszenie w Placówkach, na Stronie Internetowej, w
Aplikacji lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail Uczestnika.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) Aplikacja – Aplikacja mobilna działająca na urządzeniach mobilnych, wspierająca
działalność Programu Lojalnościowego „OLIMP PREMIUM CLUB”. Szczegółowe zasady
korzystania z Aplikacji uregulowane są w Regulaminie Programu Lojalnościowego
„OLIMP PREMIUM CLUB”.
b) Dieta – plan dietetyczny udostępniony Uczestnikowi w formie pliku .pdf przez
Organizatora w ramach Akcji.
c) Formularz – formularz rejestracyjno-zgłoszeniowy do Akcji zawierający Ankietę
Diagnozującą, Preferencje Dietetyczne oraz oświadczenia Klientów dostępny na Stronie
Internetowej.
d) Placówki – apteki, Sklepy Perfect Body Center (PBC), Sklepy SNC, sklepy internetowe,
sklepy sportowe, kluby fitness, sklepy farmaceutyczne itp. dokonujące sprzedaży
detalicznej Produktów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
e) Produkty - oznaczają produkty marki Therm Line®.
f) Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący podstawę działania Akcji, jak również
określający prawa i obowiązki jego Uczestników.
g) Strona Internetowa – strona internetowa obsługująca Akcję w sieci Internet, zamieszczona
pod adresem: www.therm-line.com.
h) Uczestnik – Uczestnik Programu Lojalnościowego „OLIMP PREMIUM CLUB”, który
wziął udział w Akcji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w sprawach dotyczących trybu
postępowania reklamacyjnego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Programu
Lojalnościowego „OLIMP PREMIUM CLUB”.
§2
Uczestnictwo w Akcji.
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W Akcji może wziąć udział każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego „OLIMP PREMIUM
CLUB” o płci żeńskiej, nie znajdujący się obecnie pod opieką lekarza, nie przyjmujący żadnych
leków, nie będący w ciąży, nie cierpiący na żadne alergie pokarmowe i nie posiadający
przeciwskazań lekarskich do spożywania określonych posiłków.
Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Akcji, to:
a) posiadanie konta poczty elektronicznej,
b) dostęp do urządzenia z zainstalowaną Aplikacją,
c) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www, połączonego z siecią
Internet.
Aby przystąpić do Akcji należy zeskanować kod 2D z zakupionego przez siebie Produktu poprzez
aplikację mobilną. Kod 2D z każdego Produktu może zostać wykorzystany w Akcji jednorazowo.
Po zeskanowaniu kodu 2D i wypełnieniu Formularza, Uczestnik otrzymuje od Organizatora
specjalny promocyjny kod SMS niezbędny do otrzymania Diety.
Uczestnik przed wypełnieniem i złożeniem Formularza powinien:
a) zapoznać się z Regulaminem,
b) przeprowadzić konsultacje z właściwym lekarzem w sprawie ewentualnych zaleceń lub
przeciwskazań dotyczących sposobu żywienia Uczestnika.
Uczestnik wypełniając Formularz oświadcza, że:
a) jest osobą pełnoletnią,
b) jest osobą zdrową, nie znajdującą się obecnie pod opieką lekarza, nie przyjmującą żadnych
leków oraz nie będącą w ciąży,
c) według jego najlepszej wiedzy nie cierpi na żadne alergie pokarmowe i nie posiada
przeciwskazań lekarskich do spożywania określonych posiłków.
Uczestnik wypełnia Formularz w sposób rzetelny, kompletny i zgodny z prawdą, podając dane
zawarte w Ankiecie Diagnozującej, swoje ewentualne Preferencje Dietetyczne oraz składając
wymagane oświadczenia.
Tylko prawidłowo wypełniony Formularz wraz z prawidłowym kodem SMS zostanie
zaakceptowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza
w uzasadnionych przypadkach, tj.: niekompletne dane, brak złożenia stosownych oświadczeń.
Organizator nie ma obowiązku informowania osoby, która taki Formularz złożyła o jego
odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.
§3
Zasady Akcji.
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Organizator, po zaakceptowaniu złożonego przez Uczestnika Formularza oraz po weryfikacji
danych zawartych w Formularzu przesyła Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail, link
umożliwiający pobranie przygotowanej dla niego Diety w formie pliku .pdf.
Link, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ważny przez 48 godzin od momentu jego wysyłki przez
Organizatora.
Uczestnik przed przystąpieniem do stosowania przesłanej Diety powinien uzyskać zapewnienie
od właściwego lekarza, że brak jest przeciwskazań do stosowania sposobu żywienia zgodnie z
przesłaną Dietą.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych zawartych w Formularzu.
Organizator nie gwarantuje skuteczności stosowania przesłanej Diety oraz nie ponosi
odpowiedzialności za skutki jej stosowania przez Uczestnika.
§4
Prawa autorskie.

1.

Dieta udostępniona Uczestnikowi w ramach niniejszej Akcji, stanowi własność Organizatora oraz
utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U.2017.880 z późn.zm.).

2.

3.

Z chwilą udostępniania Uczestnikowi przygotowanej dla niego Diety, Organizator udziela
Uczestnikowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Diety przez
Uczestnika wyłącznie na użytek własny bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji:
a) wyświetlania na ekranie urządzeń wykorzystywanych przez Uczestnika do korzystania
z Internetu oraz zapisywania w pamięci takich urządzeń,
b) zapisywania na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej,
c) wydrukowania w jednym egzemplarzu na użytek własny Uczestnika.
Uczestnik zobowiązuje się nie rozpowszechniać oraz nie upubliczniać w jakiejkolwiek formie,
odpłatnie lub nieodpłatnie, przygotowanej dla niego Diety jakimkolwiek podmiotom trzecim.
§5
Ochrona danych osobowych.
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Udostępnienie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie
danych wymaganych w Formularzu jest niezbędne do przygotowania Diety dla Uczestnika.
Uczestnik wypełniając Formularz, przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane będą
przetwarzane przez Organizatora na potrzeby realizacji Akcji. Osoba przystępująca do Akcji
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Formularzu w celu udziału
w Akcji przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U.2016.922 – dalej jako „Ustawa”).
Organizator przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z regulacjami określonymi w Ustawie.
Podane w Formularzu dane osobowe oraz wszelkie dane dotyczące uczestnictwa w Akcji
przetwarzane będą przez Organizatora, pełniącego rolę Administratora danych osobowych.
Uczestnicy Akcji mają prawo kontroli swoich danych osobowych na zasadach określonych w art.
32-35 Ustawy.
§6
Postanowienia końcowe.
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Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego
Regulaminu w dowolnym czasie.
Uczestnicy o zmianach w Regulaminie zostaną powiadomieni poprzez komunikaty opublikowane
za pośrednictwem Strony Internetowej/Aplikacji lub zawiadomienia przesłanego w drodze
elektronicznej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
Wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z uczestnictwa w Akcji, podlegają prawu polskiemu.
Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na Stronie Internetowej.
Dane Kontaktowe Organizatora dotyczące obsługi Akcji:
- Korespondencja: „Olimp Laboratories” Sp. z o.o., Nagawczyna 109C, 39-200 Dębica,
z dopiskiem: „Diety Therm Line”
- Tel:
+48146803200
- E-mail:
diety@olimp-labs.com

