REGULAMIN PROMOCJI BOSTON

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pn. „Promocja Boston” (dalej jako Promocja) jest
Grzegorz Kalbarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99C, 21-025 Niemce, NIP:
9460009496 REGON: 430478444, zwany dalej Organizatorem.
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja trwa od 01.05.2021 do 31.07.2021, przy czym sprzedaż produktów objętych
promocją rozpocznie się w dniu 04.05.2021 i potrwa do dnia 31.07.2021. Czynności związane
z wydaniem nagród i rozpatrzeniem reklamacji zostaną zakończone do dnia 19.08.2021.
Organizator zastrzega możliwość przedłużenia Promocji, o przedłużeniu Promocji Organizator
poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej pod adresem
www.arkonadent.com.
4. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii
promocyjnej, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji wziąć udział może każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywająca
produkty objęte promocją na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako
Uczestnik).
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie się z niniejszym z Regulaminem Promocji i zaakceptowanie jego warunków
b) spełnienie warunków podanych w §3 Regulaminu.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych
rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3
ZASADY PROMOCJI I NAGRODY
1. Promocją objęty jest produkt Boston kompozytowy światłoutwardzalny materiał
stomatologiczny w blistrach w opakowaniach 200 oraz 40 sztuk.
2. W każdym opakowaniu produktu objętego promocją znajduje się jeden blister wypełniony
kolorowym oznaczeniem w jednym z następujących kolorów, który uprawnia Uczestnika do
otrzymania nagrody zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie:

a) wypełnienie blistra w kolorze fioletowym uprawnia uczestnika do otrzymania nagrody w
postaci produktu MUSON o wartości 46 PLN (netto),
b) wypełnienie blistra w kolorze pomarańczowym uprawnia uczestnika do otrzymania nagrody
w postaci produktu PAROSIN zestaw 10 x 3ml o wartości 50,60 PLN (netto),
c) wypełnienie blistra w kolorze zielony uprawnia uczestnika do otrzymania nagrody w postaci
produktu WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY 13 g o wartości 32,20 PLN (netto).
3. W celu otrzymania danej nagrody, Uczestnik przesyła, za pomocą wiadomości mailowej, do
wybranego przedstawiciela handlowego Organizatora (mapa kontaktów dostępna na
www.arkonadent.com) zdjęcie blistra wypełnionego kolorowym oznaczeniem (zdjęcie
wypełnienia blistra oraz numeru serii opakowania, w którym znajdował się blister).
4. Uczestnik wysyła zdjęcie blistra wraz załączonym formularzem zgłoszeniowym dostępnym na
www.arkonadent.com, w którym podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres email,
c) adres, na który ma zostać wysłana nagroda.
5. Wysłanie wiadomości mailowej, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu może
nastąpić najpóźniej do dnia 31.07.2021. Wysłanie wiadomości mailowej, o której mowa w § 3
ust. 3 niniejszego Regulaminu po upływie ww. terminu nie uprawnia Uczestnika do otrzymania
nagrody.
6. W przypadku zebrania przez Uczestnika trzech blistrów wypełnionych kolorowym
oznaczeniem promocyjnym (fioletowy, pomarańczowy, zielony), Uczestnik oprócz nagród, o
których mowa w § 3 ust. 2 lit a-c niniejszego regulaminu, jest uprawniony do otrzymania
dodatkowej nagrody w postaci pudełka czekoladek. Nagroda, o której mowa w zdaniu
poprzednim, zostanie wydana Uczestnikowi w terminie 14 dni od dnia przesłania przez
Uczestnika przedstawicielowi handlowemu wiadomości email dotyczącej trzeciego blistra.
7. Wszystkie nagrody zostaną wysłane lub osobiście dostarczone przez przedstawiciela
handlowego do Uczestnika na wskazany adres w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania
przez przedstawiciela handlowego promocyjnego blistra oraz pozytywnej jego weryfikacji.
8. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody, Organizator dodatkowo ufunduje do niej
element pieniężny, stanowiący równowartość 11,11% wartości Nagrody. Element pieniężny
nagrody nie zostanie Uczestnikom wydany. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatora do potrącenia kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego i
przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Uczestników zryczałtowanego podatku
dochodowego z tytułu otrzymanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1426).
§4
REKLAMACJE

1. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z realizacją Promocji oraz otrzymanymi
nagrodami za pośrednictwem wiadomości email na adres obsluga.klienta@arkonadent.com
w czasie trwania Promocji lub do momentu upływu 14 dni od dnia zakończenia Promocji.
2. W treści reklamacji należy wskazać pełne dane Uczestnika, adres korespondencyjny oraz
sprecyzować naruszenie zasad Promocji lub inną przyczynę reklamacji oraz żądane działanie.

3. Reklamacje zgłoszone poza terminem określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator
rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie zgodnie z danymi
podanymi w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez
Organizatora Uczestnik ma prawo dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Grzegorz Kalbarczyk
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKONA Laboratorium Farmakologii
Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99C, 21-025 Niemce, NIP: 9460009496 REGON:
430478444, z którym możliwy jest kontakt pod adresem: Nasutów 99C, 21-025 Niemce lub mailem
na adres obsluga.klienta@arkonadent.com
2. Dane osobowe Uczestników są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu realizacji
Promocji tj. m.in. w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym obowiązków
podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) prowadzenia bieżącego kontaktu z Uczestnikami, komunikacji i udzielania odpowiedzi na
zgłoszenia elektroniczne bądź telefoniczne, jak również rozpatrzenia reklamacji oraz
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f
RODO).
c) wydania nagród Uczestnikom (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie
udziału w Promocji.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora,
dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Organizatora, podmiotom świadczącym na
rzecz Administratora usługi prawne i księgowe.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w ramach realizacji Promocji nie będą podlegały
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały
zgromadzone oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.arkonadent.com.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że
zmiana nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Promocji.
O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony
internetowej.
5. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Promocji w dowolnym momencie pod warunkiem
wcześniejszego poinformowania Uczestników o swojej decyzji – najpóźniej w dacie zamieszczenia
informacji na Stronie Internetowej. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie powodować
utraty praw nabytych przez Uczestnika.
6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania nagrody, która nie została im
przekazana z powodu wyroków sądowych, decyzji administracyjnych, powodów leżących po stronie
Uczestnika, bądź wadliwego działania urządzeń elektronicznych służących przekazywaniu
informacji, za których wadliwe działanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności, są wyłączone.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od
Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów.
8. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

