REGULAMIN PROGRAMU „ZDROWE KIESZONKOWE”
wg stanu na dzień 1.09.2015 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem programu „ZDROWE KIESZONKOWE” (zwanego dalej „Programem”) jest P2V
POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550773, NIP
9662096819, Regon: 361122019, e-mail: biuro@zdrowekieszonkowe.pl (dalej zwana
„Organizatorem”).

2.

Program jest prowadzony od dnia 1.09.2015 r. na czas nieokreślony, tj. do zakończenia Programu
przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.

3.

Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Sprzedażą w ramach Programu objęte są środki spożywcze, o jakich mowa w art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (zwane
dalej ,,Towarami”). Ponadto, na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego,
Organizator za pośrednictwem sieci Internet zbywa pakiety startowe, o których mowa w pkt. 2.2
i dalszych.

5.

Celem Programu jest zapewnienie możliwości nabywania przez uczniów szkół Towarów
w miejscach pobierania nauki.

6.

Organizator jest sprzedawcą Towarów, ale nie jest ich producentem.

7.

Towary sprzedawane są bezgotówkowo z maszyn vendingowych, ustawionych w lokalizacjach
podanych na stronie internetowej Programu: www.zdrowekieszonkowe.pl (zwanych
dalej: ,,Maszynami”), z użyciem kart i breloków do płatności zbliżeniowych (zwanych
łącznie ,,Nośnikami”) opisanych w pkt. 3.1. i dalszych, po cenach aktualnie podanych
w Maszynach.

8.

Ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

9.

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Programu
w każdym czasie, na zasadach określonych w Regulaminie.
II.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

2.1. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które przystąpią
do niego na zasadach Regulaminu, zwane dalej ,,Uczestnikami”.
2.2.
Aby wziąć udział w Programie należy nabyć pakiet startowy i aktywować swoje konto w
systemie obsługującym Program za pośrednictwem strony internetowej www.zdrowekieszonkowe.pl
(zakładka ,,Zdrowe Konto/Aktywuj pakiet”).

2.3. Osoba chcąca przystąpić do Programu może nabyć pakiet startowy w Maszynie lub za
pośrednictwem strony internetowej www.zdrowekieszonkowe.pl (zakładka ,,Dołącz”, na zasadach
Regulaminu sklepu internetowego), dwóch rodzajów: ,,Standard” za 20,- zł. (brutto) zawierający:
kartę z zasileniem upominkowym na 5,- zł., brelok do płatności zbliżeniowych, smycz, etui na kartę,
ulotkę informacyjną, albo ,,Premium” za 50,- zł. (brutto) zawierający: kartę z zasileniem
upominkowym na 10,- zł., brelok do płatności zbliżeniowych, smycz, etui na kartę, ulotkę
informacyjną oraz gadżet projektu (gadżet może ulegać zmianie, aktualny gadżet dostępny do zakupu
w pakiecie pokazany jest na na www.zdrowekieszonkowe.pl).
2.4. Nabywając pakiet startowy w Maszynie osoba chętna do przystąpienia do Programu płaci za
niego gotówką (Maszyna posiada akceptor banknotów). Osoba korzystająca ze strony internetowej
dokonuje przelewu bankowego na wskazane sobie konto bankowe, a Organizator wysyła zamówione
pakiety startowe na wskazany sobie adres w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej
kwoty za zamówione pakiety startowe.
2.5. Organizator dopuszcza inne formy sprzedaży pakietów startowych, tj. np. za pośrednictwem
partnerów Programu, na zasadach odrębnie ustalanych.
2.6 Każdy Uczestnik może nabyć dowolną liczbę pakietów startowych.
2.7. Po rejestracji w Programie Uczestnik może nabywać kolejne pakiety startowe lub Nośniki przez
funkcję ,,Kup kartę/brelok” z systemu Projektu, po cenach: pakiet ,,Standard”: 20,- zł. (brutto),
pakiet ,,Premium”: 50,- zł. (brutto), pojedyncze Nośniki: po 5,- zł. (brutto).
2.8 Rejestracja Użytkownika w Programie następuje po prawidłowym wypełnieniu danych podczas
aktywacji w systemie (opcja: ,,Aktywuj pakiet” lub „Zaloguj”). Organizator zastrzega sobie prawo
niezarejestrowania w Programie lub wykluczenia z udziału w Programie osób, które podały
nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie danej osoby
w Programie. W przypadku podania niekompletnych danych Organizator, jeżeli ma taką możliwość,
podejmuje próbę ustalenia brakujących lub prawdziwych danych.
2.9. Prawidłowa rejestracja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, wskazanie na jedną z grup ,,użytkownika Nośnika”,
tj.: ,,uczeń”, ,,pracownik szkoły”, ,,inne”, który będzie dokonywać zakupów na dany Nośnik;
w przypadku użytkownika ,,uczeń” podaje się rok urodzenia,
b) adres zamieszkania Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu - jeżeli jest - miasto, kod
pocztowy), ewentualnie numer telefonu komórkowego - jako dane nieobowiązkowe
c) określenie, w której szkole użytkownik Nośnika będzie nabywał Towary.
2.10. Po dokonaniu pełnej rejestracji w Programie, o której mowa w pkt. 2.1. – 2.8., Organizator wyśle
do Uczestnika dokonującego rejestracji wiadomość elektroniczną (e-mail) na podany przez Uczestnika
adres e-mail, potwierdzającą zamiar zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej
niniejszemu Regulaminowi.
2.11. W e-mailu, o którym mowa w pkt. 2.9, znajdować się będzie link aktywacyjny. Wejście w ten
link przez Uczestnika jest momentem zawarcia umowy z Organizatorem.
2.12. Po aktywowaniu pakietu Uczestnik może dopisać do swojego konta inne Nośniki. Jeden
Uczestnik może aktywować nieograniczoną liczbę Nośników.

2.13 Uczestnik może aktywować nieograniczoną liczbę pakietów:
a/ nowe pakiety może przypisać do swojego konta w systemie
b/ aktywować nowe pakiety na inny adres e-mail pod warunkiem, że jest jego posiadaczem
i użytkownikiem.
2.14. Każdy aktywowany Nośnik ma ustawioną funkcję limitu dziennego wydatków w wysokości 10,zł. Użytkownik może zmienić limit, po zalogowaniu się na konto.
2.15 Uczestnik ma dostęp do swojego konta w oparciu o numery aktywowanych w systemie
Nośników oraz adres e-mail, na który zostały one aktywowane. Uczestnik jest zobowiązany do
zachowania w poufności tych danych oraz zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione danymi
Uczestnika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem
poprzedzającym.
2.16. Uczestnik sam ustala hasło dostępu do operacji dokonywanych w systemie związanych
z kontrolą rodzicielską, takich jak: wybór Towarów do zakupu w Maszynach, ustalanie limitu
wydatków na Towary, powiadomień o stanie konta. W przypadku nie korzystania przez Uczestnika
z opcji ,,kontrola rodzicielska”, Uczestnik dokonuje autoryzacji operacji związanych z zasilaniem
konta oraz przesuwaniem środków pomiędzy Nośnikami za pośrednictwem linku wysyłanego przez
system na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
2.17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika podczas aktywacji
w systemie Programu błędnych lub niepełnych danych, w przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia
poprawnych lub uzupełnienia danych.
2.18. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła do konta kontroli rodzicielskiej
i do jego nieudostępniania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione hasłem Uczestnika wynikające
z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
2.19. Uczestnik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła do kontroli rodzicielskiej w taki sposób,
że podając obecne hasło wprowadza nowe hasło, zatwierdzając nowym hasłem.
2.20. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych oraz
innych komunikatów związanych z realizacją Projektu (tj. np. o promocjach produktowych,
wydarzeniach, zaproszeniach do badań, wysłaniu ankiet, inne).
2.21. W ramach Programu mogą być organizowane akcje dodatkowe (np. edukacyjne, zdrowotne,
inne), w których udział Uczestników jest bezpłatny i dobrowolny, a będą one ogłaszane m.in. na
stronie www.zdrowekieszonkowe.pl wraz z ich regulaminami.
2.22. Organizator przewiduje rozsyłanie do zainteresowanych Uczestników newslettera z aktualnymi
informacjami dotyczącymi Projektu, zaproszeniami do udziału w konkursach i inne. Korzystanie
z newslettera jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji
o Projekcie za pośrednictwem newslettera poprzez zapisanie się do niego (podanie poprzez
www.zdrowekieszonkowe.pl swojego adresu e-mail). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
dopisanie do newslettera adresu e-mail danej osoby przez osoby trzecie. Każdy Uczestnik może
w każdym czasie wypisać się listy wysyłkowej newslettera za pośrednictwem e-mail na adres
biuro@zdrowekieszonkowe.pl z adresu e-mail, który figuruje w bazie newslettera.

III. ZASADY PROGRAMU
3.1. Program polega na tym, że Uczestnicy dokonują przelewu środków pieniężnych na rachunek
bankowy Organizatora, a które w całości zasilają ich Konta w Programie, a za pomocą Nośników
mogą nabywać Towary w Maszynach po aktualnych w danym czasie cenach sprzedaży.
3.2. Organizator przewiduje, iż Uczestnikami będą głównie (ale nie wyłącznie), opiekunowie
prawni uczniów szkół, w których ustawione są Maszyny, którzy będą udostępniać takim uczniom
Nośniki w celu nabywania Towarów z Maszyn.
3.3. Każdy Uczestnik może zasilać Nośnik na dowolną wartość, dowolną ilość razy. Przy użyciu
każdego Nośnika można nabywać Towary do wartości środków na koncie Uczestnika,
z zastrzeżeniem dalszych. Organizator nie prowadzi sprzedaży na kredyt. Jeżeli Maszyna nie ma
połączenia z Internetem, można dokonać w niej zakupu Towarów do kwoty 5,- zł. brutto.
3.4. Sprzedaż Towarów z Maszyn odbywa się w ten sposób, że osoba posługująca się Nośnikiem
zbliża go do czytnika umieszczonego na Maszynie, który informuje o stanie konta lub środkach
dostępnych na dany dzień (w przypadku ustawienia limitu dziennego), a następnie dokonuje
zakupu poprzez wybranie na klawiaturze numeru Towaru (każdy Towar oznaczony jest numerem
z podaniem ceny jednostkowej brutto). Po wydaniu przez Maszynę nabytego Towaru, suma
środków na Koncie zostaje pomniejszona o jego wartość.
3.5. Każda sprzedaż Towarów z użyciem Nośnika jest rejestrowana i dostępna w raportach na
Kontach Uczestników. Uczestnik może skorzystać z opcji informowania go o niskim stanie Konta
poprzez ustawienie w systemie kwoty oraz określenie formy otrzymywania powiadomienia, tj.
pocztą elektroniczną albo SMS; koszt powiadamiania przez SMS wynosi po 10,- gr. (brutto) za
każdy SMS, i jest odliczany z Konta Uczestnika.
3.6. Uczestnik może zastrzec Nośnik (czyli dokonać jego dezaktywacji) odznaczając
opcję: ,,Zgubiona karta/brelok” w systemie Projektu. Po odznaczeniu tej funkcji Nośnik zostaje
automatycznie zdezaktywowany, co oznacza, że nie można z jego wykorzystaniem dokonać
zakupów w Maszynach i go zasilać. Uczestnik może przesunąć środki ze zdezaktywowanego
Nośnika na inny, aktywny. Zdezaktywowanego Nośnika nie można ponownie aktywować.
Uczestnik może nabyć nowy Nośnik (w pakiecie lub pojedynczo), na zasadach z Regulaminu.
3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Nośnikiem przez osobę
nieuprawnioną, tj. np. zgubionym, i nie dokona jej zastrzeżenia na zasadach z Regulaminu.
IV.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU

4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych w ramach Programu drogą
elektroniczną, powinny być zgłaszane przez zakładkę ,,Reklamacje” na koncie Uczestnika
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż do
zakończenia Programu.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
4.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i wskazanie
przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na przeszkodzie
rozpoznaniu reklamacji przez Organizatora, jeżeli na jej podstawie ma on możliwość ustalenia
minimalnej treści koniecznej do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji.

4.4. Dokonanie reklamacji niespełniającej wymagań art. 4.1. - 4.3. nie pozbawia Uczestnika prawa
dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów.
4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących
przepisów.
4.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
4.7. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony za pośrednictwem
zakładki ,,Reklamacje” w systemie Projektu oraz e-maila na adres wskazany przez Uczestnika
podczas aktywowania Konta. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora
w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem
powszechnym.
V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną.
Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Regulaminu należy rozumieć
w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Programu,
b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony
internetowej Programu;
c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Uczestników;
d) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony
internetowej Programu i indywidualnego Konta Uczestnika w Programie.
5.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej ,,Umową”) zostaje zawarta
z chwilą, gdy Uczestnik aktywuje Konto w Programie.
5.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora
wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu.
5.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, przy czym:
a) Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, nadając do
Organizatora oświadczenie w tym zakresie na załączonym druku formularza – załącznik nr 1.
Organizator zamyka Konto takiego Uczestnika do 14 dni roboczych po otrzymaniu
kompletnego formularza i weryfikacji danych Uczestnika,
b) Uczestnik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania
przyczyny; oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
również w innej formie.
5.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną jest posiadanie przez Uczestnika dostępu do internetu, przeglądarki internetowej
i innych niezbędnych urządzeń do łączenia się z internetem. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za utrudnienia z korzystania przez Uczestnika z Programu spowodowane
nieodpowiednimi narzędziami technicznymi do jego odbioru.
5.6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej
Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii
obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi
rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
5.7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po
stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu
informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania,
kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam,
usuwanie danych itp.
5.8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć się
w sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy
i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
5.9. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej.
5.10. Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw.
„cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla
celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych
osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies
jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika, co może skutkować
nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisów internetowych i systemu.
5.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie
i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.12. Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika wynikających z umowy to czas
obowiązywania umowy.
5.13. W załączniku nr 2 Organizator podaje informacje o szczególnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
VI. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I ZMIANY REGULAMINU
6.1. Organizator może zakończyć Program i wypowiedzieć umowę zawartą z Uczestnikiem,
zapewniając odpowiedni termin na realizację praw Uczestników wynikających z niniejszego
Regulaminu. Zakończenie Programu może nastąpić w przypadkach: wyczerpania środków na jego
finansowanie, lub braku oczekiwanych rezultatów, lub zbyt małej liczby Uczestników, lub
nadmiernych kosztów funkcjonowania, lub nierentowności Programu.
6.2. Ponadto Organizator może rozwiązać umowę z danym Uczestnikiem za zachowaniem 14dniowego dniowego okresu wypowiedzenia, albo bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu i zawartych umów.
6.3. O zakończeniu Programu i tym samym wypowiedzeniu umowy Organizator poinformuje na
stronie www.zdrowekieszonkowe.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, każdy

Uczestnik Programu zostanie poinformowany o jego zakończeniu, z takim samym 14-dniowymdniowym wyprzedzeniem, za pomocą informacji e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej
podany przez Uczestnika.
6.4. W każdym przypadku zakończenia umowy z Uczestnikiem, Organizator zwraca wszystkie
środki z Konta na podane sobie konto bankowe Uczestnika; Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za błędny numer konta podany przez Uczestnika lub inne wady oświadczenia
woli; po zamknięciu Konta, wydana do niego Karta zostanie wyłączona.
6.5. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu
Organizator poinformuje na stronie www.zdrowekieszonkowe.pl z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować w szczególności, w celu, zwiększenia atrakcyjności
Programu dla Uczestników, a także gdy zmiana Regulaminu będzie wymagana na skutek zmiany
obowiązujących przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu będzie sygnalizowana Uczestnikowi
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości nadanej pocztą
elektroniczną na adres podany przez Uczestnika. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie zgadza się na
zmiany Regulaminu i w działaniu Programu, może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej
z Organizatorem Umowy, za 7-dniowym wypowiedzeniem.
6.6. Organizator może w każdym czasie dodawać (i ujmować) szkoły, w których ustawione są
Maszyny działające w Programie, oraz kształtować ofertę Towarów. Organizator nie zapewnia
dostępności wszystkich Towarów we wszystkich Maszynach.
VII. DANE OSOBOWE
7.1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności Organizatora.
7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest P2V POLSKA sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550773, NIP 9662096819, Regon: 361122019.
7.3. Dane Uczestników będą zbierane wyłącznie w celu realizacji Programu. Osobom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Programie.
7.4. Uczestnik aktywując swoje konto akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez P2V Polska sp. z o.o. (administratora danych osobowych) zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji usług
z Regulaminu.
7.5. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem
sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
7.6. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w zbiorze posiada jedynie Organizator oraz
podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu
zgodnie z przepisami prawa.
7.7. Uczestnik, którego dane przetwarzane są w zbiorze danych ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

7.8. Organizator informuje, iż Uczestnik nie ma możliwości korzystania z usług świadczonych
przez niego drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Organizator
przedsiębierze konieczne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Uczestnik nie musi
posługiwać się żadnym szczególnym oprogramowaniem korzystając z usług Organizatora.
7.9. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych
drogą elektroniczną zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i na stronie
www.zdrowekieszonkowe.pl z możliwością pobrania lub wydrukowania.
8.2. Zasady Programu określa w sposób wiążący i pełny Regulamin. Materiały promocyjnoreklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.
8.3. Organizator nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Uczestnik komunikując się
z Organizatorem; co do zasady są to koszty połączenie internetowego lub telefonicznego
ponoszonego przez Uczestnika wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet lub telefonu.
8.4. Organizator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, tj. Uczestnik może
skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na
podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby
uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we
właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać wyszukiwarce internetowej
hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której
znajduje się konsument.
8.5. Organizator oświadcza, iż zawierając umowy na odległość udziela informacji zawartych
w Regulaminie w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na
odległość – tj. zamieszczając na stronie internetowej, w sposób czytelny i wyrażony prostym
językiem.
8.6. Organizator w Regulaminie i przed zawarciem umowy z Uczestnikiem udzielił mu jasnych,
zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do
prawidłowego i pełnego korzystania z Programu, w tym potrzebnych wyjaśnień o stosunkach
prawnych i faktycznych dotyczących Towarów. Organizator informuje, iż nie ma dodatkowych
dokumentów, instrukcji ani wyjaśnień dotyczących korzystania z Towarów do wydania łącznie
z nimi.
8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który
w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień
Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

Załącznik nr 1
Programu ZDROWE KIESZONKOWE
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

Adresat: …

-

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną, o której mowa na stronie internetowej www.zdrowekieszonkowe.pl

-

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………….
- Adres e-mail konsumenta:

-

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………..…

-

Data: …………………………………………………………………………………......

Załącznik nr 2
Programu ZDROWE KIESZONKOWE

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną
Wykaz najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:
1. próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych,
2. ryzyko instalacji programów do tzw. sniffingu,
3. zagrożenie z tytułu piractwa komputerowego,
4. ryzyko otrzymywania spamu, tj. niezamówionej informacji biznesowej przekazywanej
najczęściej siecią Internet lub komórkową,
5. narażenie na działanie oprogramowania typu spyware,
6. ryzyko instalacji oprogramowania malware,
7. ryzyko tzw. phishingu,
8. ryzyko instalacji tzw. robaków internetowych.

Załącznik nr 3
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą
elektroniczną
Wykaz najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:
1. próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych,
2. ryzyko instalacji programów do tzw. sniffingu,
3. zagrożenie z tytułu piractwa komputerowego,
4. ryzyko otrzymywania spamu, tj. niezamówionej informacji biznesowej przekazywanej
najczęściej siecią Internet lub komórkową,
5. narażenie na działanie oprogramowania typu spyware,
6. ryzyko instalacji oprogramowania malware,
7. ryzyko tzw. phishingu,
8. ryzyko instalacji tzw. robaków internetowych.

