REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
„TWOJA NUTELLA®”
(dalej: „Regulamin”)
tekst jednolity uwzględniający zmianę regulaminu z dnia 30 listopada 2016 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą „Twoja NUTELLA®” (dalej:
„Promocja”) jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., z siedzibą przy
ul. Wiertniczej 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492113,
o kapitale zakładowym 30.005.000 zł, NIP 1080016327, zwana dalej
„Organizatorem”.

2.

Koordynatorem Promocji jest MullenLowe Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02- 672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000126015,
posiadająca NIP 521-008-71-80, posiadającą numer statystyczny REGON
010579937, o kapitale zakładowym w wysokości 7.191.000,00 zł, zwana dalej
„Koordynatorem”.

3.

W Promocji biorą udział produkty Organizatora- Nutella 350 g oraz Nutella 600 g,
wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które na
opakowaniu posiadają informację o Promocji oraz których wieczko zawiera
naklejkę z kodem promocyjnym, umożliwiającym wzięcie udziału w Promocji (dalej:
„Produkty promocyjne”).

4.

Promocja trwa w okresie od 15 września do 09 marca 2017 r. z tym, że okres, w
którym można dokonywać zgłoszeń do Promocji, rozpoczyna się w dniu 15
września 2016 r. i kończy w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 23:59. Dzień 09 marca
2017 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania reklamacji w Promocji.

5.

Promocja prowadzona jest na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator
nie odpowiada za ewentualne braki Produktów promocyjnych w poszczególnych
punktach sprzedaży w okresie od dnia 15 września 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.
§ 2. Upominki

Upominkami w Promocji (dalej: "Upominki") są specjalne samoprzylepne etykiety na
produkt Organizatora Nutella 350 g lub Nutella 600 g, przygotowane przez Uczestnika
zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Regulaminu. Upominki przeznaczone są na oryginalny słoik
produktu Nutella o wybranej przez Uczestnika wielkości i umożliwiają zaklejenie
oryginalnej etykiety w taki sposób, że treść oryginalnej etykiety nie będzie widoczna.
Jeden Upominek składa się z dwóch etykiet.
§ 3. Udział w Promocji i wydawanie Upominków
1.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili
rozpoczęcia Promocji ukończyły 13 lat, będące konsumentami w rozumieniu art.
221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”). Osoby, które ukończyły 13 lat, by
brać udział w Promocji, winny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
wzięcie udziału w Promocji oraz zapoznać się z niniejszym Regulaminem wraz z

rodzicami lub opiekunami prawnymi, aby upewnić się, że takie osoby i ich rodzice
lub opiekunowie prawni rozumieją postanowienia Regulaminu i wyrażają na nie
zgodę.
2.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika, jest łączne spełnienie
następujących warunków:
a)

zakup w okresie od dnia 15 września 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. co
najmniej jednego Produktu promocyjnego;

b)

dokonanie w okresie od dnia 15 września 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.
zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dalej: „Formularz
Zgłoszeniowy”) dostępnego na stronie internetowej www.nutella.pl/promocja
(dalej: "Strona Promocji"); poprzez:
i.

podanie swoich danych osobowych, tj.:


imię i nazwisko;



adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;



adres poczty elektronicznej Uczestnika,



daty urodzenia;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla
wzięcia udziału w Promocji, w tym wydania Upominków i rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.
ii.

wykonanie wszystkich nw. czynności:


wypełnienie formularza na Stronie Promocji poprzez wpisanie
imienia lub wiadomości oraz wybranie odpowiednich opcji
graficznych, które będą umieszczone na Upominkach. Treść
wpisana przez Uczestnika jako imię może zawierać nie więcej niż
14 znaków oraz nie może zawierać znaków specjalnych, cyfr,
treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub
stanowiących naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw
własności intelektualnej lub przemysłowej lub innych praw osób
trzecich. Zgłoszenia naruszające ww. postanowienia będą
wykluczane z Promocji;



dokonanie wyboru wielkości produktu Nutella (350 g lub 600 g), na
który przeznaczony ma być Upominek. Uczestnik dokonuje
dowolnego wyboru wielkości etykiet stanowiących Upominek, bez
względu na wielkość zakupionego Produktu promocyjnego;



wpisanie we właściwym polu na Stronie Konkursu kodu z Produktu
promocyjnego;



akceptację Regulaminu Promocji oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie
związanym z Promocją, w zakresie wskazanym w § 5, poprzez
zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zgłoszeniowym;

dalej łącznie jako „Zgłoszenie”.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń pod kątem ich
zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji Zgłoszeń w zakresie ich
zgodności z treścią § 3 ust. 2 lit. b) pkt ii tiret pierwszy. Weryfikacja zwrotów
umieszczanych w polu "imię" odbywać się będzie w sposób automatyczny, na
etapie ich dokonywania przez Uczestników. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie,
w szczególności z uwagi na ich treść, które mogą naruszać prawa, o których mowa

w ust. 2 lit. b) pkt ii tiret pierwszy, będą automatycznie oznaczane jako
niedopuszczalne i wykluczane z udziału w Promocji, o czym Uczestnik zostanie
poinformowany w trakcie dokonywania Zgłoszenia w komunikacie wyświetlanym na
Stronie Promocji. Finalna weryfikacja Zgłoszeń, które pomyślnie przeszły ww.
proces weryfikacji automatycznej, będzie dokonywana przez powołaną przez
Organizatora Komisję ds. Promocji, w skład której wejdą trzej przedstawiciele
Organizatora. Weryfikacja Zgłoszeń, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
odbywać się będzie w terminie do 14 dni roboczych od daty dokonania Zgłoszenia.
Komisja sprawować będzie również nadzór nad całym przebiegiem Promocji.
4.

Po prawidłowym i zweryfikowanym zgodnie z ust. 3 powyżej Zgłoszeniu, Uczestnik
otrzyma na adres e-mail podany w Zgłoszeniu informację z potwierdzeniem
Zgłoszenia. W razie braku otrzymania wiadomości e-mail w terminie 72 godzin od
daty Zgłoszenia, Uczestnik winien dokonać ponownego Zgłoszenia bądź zgłosić
reklamację w sposób wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu. W wypadku Uczestników,
którzy nie ukończyli 18 lat, Uczestnik winien na żądanie Organizatora , przesłać na
adres e-mail wskazany w ww. informacji skan pisemnej zgody przedstawiciela
ustawowego na wzięcie udziału w Promocji, postanowienia Regulaminu oraz
przetwarzanie danych osobowych. Skan ww. zgody winien być przesłany w ciągu 3
dni roboczych od dnia otrzymania stosownego żądania.

5.

Jedno kompletne Zgłoszenie Uczestnika uprawnia do otrzymania jednego
Upominku. Uczestnik może otrzymać więcej niż jeden Upominek, pod warunkiem
dokonania zakupu odpowiedniej ilości Produktów promocyjnych oraz dokonania
odpowiedniej ilości Zgłoszeń, zgodnie z ust. 2 powyżej. Jeden kod promocyjny
umieszczony na naklejce na Produkcie promocyjnym może być wykorzystany
przez Uczestnika dla celów dokonania Zgłoszenia tylko jeden raz, chyba że
Uczestnik ponawia dokonane Zgłoszenie w trybie przewidzianym postanowieniami
ust. 4 zdanie drugie powyżej.

6.

Upominki zostaną wydane Uczestnikom, którzy spełnili warunki opisane w ust. 2
powyżej i których Zgłoszenia przejdą proces weryfikacji opisany w ust. 3 powyżej,
w terminie do trzech tygodni od dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika. Upominki
zostaną przesłane pocztą od adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu
Zgłoszeniowym. W razie niemożliwości doręczenia Upominku Uczestnikowi z jego
winy, w szczególności w razie podania nieprawidłowego adresu zamieszkania,
prawo do Upominku przepada. O stanie realizacji Upominku Organizator
informować będzie Uczestnika drogą e-mailową na adres Uczestnika podany w
Zgłoszeniu.

7.

Upominki wydawane są według kolejności wpływania Zgłoszeń.

8.

Upominki wydawane będą na koszt Organizatora.

9.

Uczestnik nie ma prawa żądać wydania w zamian za Upominek ekwiwalentu
pieniężnego lub innej rzeczy.

10.

Z Promocji będą wykluczane Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego
Regulaminu bądź naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.

W celu ułatwienia wysyłania Uczestnikowi kolejnych Zgłoszeń, dane osobowe
Uczestnika wpisane w treści Zgłoszenia zostaną zapamiętane przez przeglądarkę
internetową, za pomocą której Uczestnik korzysta ze Strony Promocji, w postaci
pliku cookies stałych (persistant cookies). W przypadku wysyłania przez Uczestnika
kolejnych Zgłoszeń, pola Formularza Zgłoszeniowego zostaną automatycznie
wypełnione danymi Uczestnika. Usunięcie przez Uczestnika plików cookies,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie umożliwia zapamiętania danych
Uczestnika przy wysłaniu kolejnych Zgłoszeń. Szczegóły dotyczące
wykorzystywania plików cookies na Stronie Promocji znajdują się pod adresem

internetowym https://www.ferrero.pl/?blank=cookie-policy
12.

Uczestnik ma również możliwość założenia konta Uczestnika na Stronie Promocji
(dalej: "Konto"). Założenie Konta wymaga podania przez Uczestnika jego adresu
e-mailowego oraz hasła. Adres e-mail może zostać również pobrany za
pośrednictwem opcji Facebook Connect, jeżeli Uczestnik z takiej opcji skorzysta.
Założenie przez Uczestnika Konta umożliwia mu tworzenie projektów Upominków
bez konieczności posiadania kodu z Produktu promocyjnego, który to projekt
przechowywany będzie w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie będzie
uprawniony do przesłania Formularza Zgłoszeniowego do momentu wprowadzenia
kodu z Produktu promocyjnego. Konto pozostanie aktywne od dnia jego założenia
przez Uczestnika przez cały okres trwania promocji. Nie później jednak niż w dniu
09 marca 2017 r. wszystkie Konta zostaną usunięte.
§4. Reklamacje

1.

Uczestnik chcący złożyć reklamację może ją w szczególności złożyć za
pośrednictwem infolinii dedykowanej Promocji w terminie do dnia 23 lutego 2017 r.,
dzwoniąc na nr telefonu +48 22 212 04 05. Infolinia czynna jest w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 8.30 –
13.00. Połączenie jest zgodne ze stawką operatora, z którego usług Uczestnik
korzysta. Reklamacje można również przesyłać na adres mailowy:
twojanutella@nutella.pl. Aby reklamacja mogła być sprawnie rozpatrzona,
powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie. Reklamacje nie
zawierające danych Uczestnika, tj. przynajmniej imienia, nazwiska i danych
kontaktowych, nie będą rozpatrywane.

2.

Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję ds. Promocji, niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Uczestnika.

3.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym
przesłanym na adres podany podczas zgłaszania reklamacji, a jeżeli Uczestnik
podał inną formę kontaktu - w sposób odpowiedni do tej formy najpóźniej w ciągu 7
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.

Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub
którego reklamacja nie została uznana lub uznana tylko w części może wystąpić z
roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
§ 5. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2.

Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z ww. ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach
związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym z rozpoznaniem reklamacji
i wydaniem Upominków.

3.

Przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej, data urodzenia.

4.

Każdy Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia. W tym celu Uczestnik winien wystosować stosowne
żądanie i przesłać je listownie na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie
„dane
osobowe”
lub
w
formie
elektronicznej
na
adres
e-mail
twojanutella@nutella.pl.

5.

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane tylko przez okres, jaki
wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu,
a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

6.

Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Regulamin stanowi
jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8
w/w ustawy.

7.

Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. W ramach świadczenia ww.
usług, Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegającą na możliwości
założenia oraz utrzymywania Konta, która umożliwia Uczestnikowi przesłanie drogą
elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego oraz wzięcie udziału w Konkursie przy
wykorzystaniu Konta (dalej: "Usługa").

8.

Korzystanie z Usługi wymaga od Uczestnika posługiwania się sprzętem i systemem
spełniającym następujące wymagania techniczne:
a)

komputer, smartfon lub tablet posiadający zainstalowaną przeglądarkę
internetową, posiadający obsługę cookies oraz JavaScript,

b)

połączenie z siecią Internet,

c)

poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

9.

Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia
korzystanie przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego
się na tę Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu odpowiednich technik
kryptograficznych.

10.

Organizator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym
Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym
z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu zminimalizowania tych ryzyk.

11.

Wyrażenie zgody na związanie Uczestnika postanowieniami Regulaminu jest
równoznaczne z zawarciem przez Uczestnika i Organizatora umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną.

12.

Zgoda Uczestnika na korzystanie z Usługi może być w każdej chwili cofnięta.
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w
oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o
usunięcie konta, która może zostać w szczególności przesłana drogą
korespondencji elektronicznej, na adres e-mail: twojanutella@nutella.pl.

13.

Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 12 Regulaminu, końcem terminu
świadczenia Usługi na rzecz danego Uczestnika jest dzień usunięcia Konta tego
Uczestnika.

14.

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia § 4 Regulaminu.
§ 6. Postanowienia końcowe

1.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Promocji oraz

w siedzibie Koordynatora.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw
nabytych Uczestników oraz że zmiany będą jedynie na korzyść Uczestników.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą
miały przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 7. Zmiana Regulaminu

1.

Przychylając się do próśb Uczestników, Organizator postanowił, na podstawie
§ 6 ust. 3 Regulaminu, wydłużyć do dnia 23 grudnia 2016 r. godz. 23:59 okres,
w którym możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Promocji. Z uwagi na
powyższe, Organizator dokonuje zmiany:
a)

§ 1 ust 4 Regulaminu, zmieniając jego treść z:
" Promocja trwa w okresie od 15 września do 14 lutego 2017 r. z tym, że
okres, w którym można dokonywać zgłoszeń do Promocji, rozpoczyna się
w dniu 15 września 2016 r. i kończy w dniu 30 listopada 2016 r. o godz.
23:59. Dzień 14 lutego 2017 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania
reklamacji w Promocji."
na:
"Promocja trwa w okresie od 15 września do 09 marca 2017 r. z tym, że
okres, w którym można dokonywać zgłoszeń do Promocji, rozpoczyna się
w dniu 15 września 2016 r. i kończy w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 23:59.
Dzień 09 marca 2017 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania reklamacji
w Promocji.";

b)

§ 1 ust 5 Regulaminu, zmieniając jego treść z:
"Promocja prowadzona jest na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator nie odpowiada za ewentualne braki Produktów promocyjnych
w poszczególnych punktach sprzedaży w okresie od dnia 15 września 2016 r.
do 30 listopada 2016 r."
na:
"Promocja prowadzona jest na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator nie odpowiada za ewentualne braki Produktów promocyjnych
w poszczególnych punktach sprzedaży w okresie od dnia 15 września 2016 r.
do 23 grudnia 2016 r.";

c)

§ 3 ust 2 Regulaminu, zmieniając jego treść z
"Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika, jest łączne
spełnienie następujących warunków:
a)

zakup w okresie od dnia 15 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. co
najmniej jednego Produktu promocyjnego;

b)

dokonanie w okresie od dnia 15 września 2016 r. do 30 listopada 2016
r. zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dalej: „Formularz
Zgłoszeniowy”)
dostępnego
na
stronie
internetowej
www.nutella.pl/promocja (dalej: "Strona Promocji"); poprzez: (…)"

na:

"Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika, jest łączne
spełnienie następujących warunków:

d)

a)

zakup w okresie od dnia 15 września 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. co
najmniej jednego Produktu promocyjnego;

b)

dokonanie w okresie od dnia 15 września 2016 r. do 23 grudnia
2016 r. zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dalej:
„Formularz Zgłoszeniowy”) dostępnego na stronie internetowej
www.nutella.pl/promocja (dalej: "Strona Promocji"); poprzez: (…)";

§ 3 ust 12 Regulaminu, zmieniając jego treść z:
"Uczestnik ma również możliwość założenia konta Uczestnika na Stronie
Promocji (dalej: "Konto"). Założenie Konta wymaga podania przez Uczestnika
jego adresu e-mailowego oraz hasła. Adres e-mail może zostać również
pobrany za pośrednictwem opcji Facebook Connect, jeżeli Uczestnik z takiej
opcji skorzysta. Założenie przez Uczestnika Konta umożliwia mu tworzenie
projektów Upominków bez konieczności posiadania kodu z Produktu
promocyjnego, który to projekt przechowywany będzie w ramach Konta,
z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie będzie uprawniony do przesłania
Formularza Zgłoszeniowego do momentu wprowadzenia kodu z Produktu
promocyjnego. Konto pozostanie aktywne od dnia jego założenia przez
Uczestnika przez cały okres trwania promocji. Nie później jednak niż w dniu
14 lutego 2017 r. wszystkie Konta zostaną usunięte."
na:
"Uczestnik ma również możliwość założenia konta Uczestnika na Stronie
Promocji (dalej: "Konto"). Założenie Konta wymaga podania przez Uczestnika
jego adresu e-mailowego oraz hasła. Adres e-mail może zostać również
pobrany za pośrednictwem opcji Facebook Connect, jeżeli Uczestnik z takiej
opcji skorzysta. Założenie przez Uczestnika Konta umożliwia mu tworzenie
projektów Upominków bez konieczności posiadania kodu z Produktu
promocyjnego, który to projekt przechowywany będzie w ramach Konta,
z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie będzie uprawniony do przesłania
Formularza Zgłoszeniowego do momentu wprowadzenia kodu z Produktu
promocyjnego. Konto pozostanie aktywne od dnia jego założenia przez
Uczestnika przez cały okres trwania promocji. Nie później jednak niż w dniu
09 marca 2017 r. wszystkie Konta zostaną usunięte.";

e)

§ 4 ust 1 Regulaminu, zmieniając jego treść z:
"Uczestnik chcący złożyć reklamację może ją w szczególności złożyć za
pośrednictwem infolinii dedykowanej Promocji w terminie do dnia 31 stycznia
2017 r., dzwoniąc na nr telefonu +48 22 212 04 05. Infolinia czynna jest
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 18.00 oraz w soboty
w godzinach 8.30 – 13.00. Połączenie jest zgodne ze stawką operatora,
z którego usług Uczestnik korzysta. Reklamacje można również przesyłać na
adres mailowy: twojanutella@nutella.pl. Aby reklamacja mogła być sprawnie
rozpatrzona, powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika,
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
Reklamacje nie zawierające danych Uczestnika, tj. przynajmniej imienia,
nazwiska i danych kontaktowych, nie będą rozpatrywane."
na:
"Uczestnik chcący złożyć reklamację może ją w szczególności złożyć za
pośrednictwem infolinii dedykowanej Promocji w terminie do dnia 23 lutego
2017 r., dzwoniąc na nr telefonu +48 22 212 04 05. Infolinia czynna jest

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 18.00 oraz w soboty
w godzinach 8.30 – 13.00. Połączenie jest zgodne ze stawką operatora,
z którego usług Uczestnik korzysta. Reklamacje można również przesyłać na
adres mailowy: twojanutella@nutella.pl. Aby reklamacja mogła być sprawnie
rozpatrzona, powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika,
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
Reklamacje nie zawierające danych Uczestnika, tj. przynajmniej imienia,
nazwiska i danych kontaktowych, nie będą rozpatrywane.".
2.

Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wchodzi
w życie z dniem 30 listopada 2016 roku. Organizator poinformuje Uczestników
o zmianie Regulaminu na Stronie Promocji.

3.

Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Uczestników. Zmiana Regulaminu
ma zastosowanie do Zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie ww. zmian
w zakresie, w jakim zmiany te są korzystne dla Uczestników, w szczególności
w zakresie wydłużenia okresu na dokonywanie reklamacji oraz wydłużenia okresu
utrzymywania Konta w odniesieniu do Uczestników, którzy dokonali Zgłoszeń przed
dniem wejścia w życie ww. zmian.

4.

Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest w siedzibie Koordynatora. Na
żądanie Uczestnika skierowane na adres twojanutella@nutella.pl bądź za
pośrednictwem infolinii, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Koordynator
prześle temu Uczestnikowi poprzednią wersję Regulaminu drogą korespondencji
elektronicznej lub na podany adres do korespondencji.

