
Regulamin zabawy 

“I za to ją kocham” 

  

§1 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące definicje: 

Zabawa – interaktywna usługa polegająca na tworzeniu Życzeń; 

Użytkownik – uczestnik Zabawy; 

Odbiorca – osoba, która otrzymuje przygotowane przez Użytkownika Życzenia; 

Życzenia – projekt stworzony przez Użytkownika za pomocą Aplikacji, składający się z 3 zdjęć typu 
„selfie” zrobionych przez Użytkownika i krótkich życzeń tekstowych; 

Aplikacja – strona, na której przeprowadzana jest Zabawa; 

Landing Page – strona z gotowymi Życzeniami Świątecznymi stworzonymi przez Użytkownika dla 
Odbiorcy. 

Regulamin – niniejszy regulamin. 

  

§2 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Zabawie prowadzonej pod nazwą “I za to ją 
kocham”. 

2. Organizatorem Akcji jest: 

Orifarm Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 65, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867348, 
REGON 387507348, NIP 7011003307, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 44 000,00 PLN, 
uiszczony w całości, 

zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Koordynatorem Zabawy jest: 

Ancymony Schulz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181178, NIP: 9451721841, 
REGON: 351324593, 

 o kapitale zakładowym w wysokości: 150.000,00 zł, zwana dalej „Koordynatorem”. 

4. Koordynator zapewnia techniczną pomoc Organizatorowi w przeprowadzeniu Zabawy. Za 
przeprowadzenie Zabawy odpowiedzialny jest Organizator. 

5. Zabawa prowadzona jest na stronie https://vitabuerlecithin.pl/zyczenia, na podstawie 

Regulaminu. 

6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Szczegóły dotyczące 
przetwarzania danych osobowych znajdują się w §5  Regulaminu. 

https://vitabuerlecithin.pl/zyczenia


7. Celem zabawy jest zaprojektowanie i wysłanie e-kartki świątecznej. 
8.  Udział w Zabawie jest bezpłatny i dobrowolny. 

  

§3 

9. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która: 
a. ukończyła 18 rok życia; 
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
c. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Zabawy oraz udzieli 

innych zgód zgodnie z Regulaminem. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie jest podanie imienia i adresu e-mail, akceptacja zgód 

marketingowych oraz zaznajomienie się z Regulaminem i jego akceptacja. 
11. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi: 

 

a. zrobienie trzech zdjęć, a następnie utworzenie na ich podstawie pliku 

 w formacie GIF; 

b. udekorowanie zdjęcia jedną z przykładowych nakładek świątecznych 
udostępnionych w Aplikacji; 

c. dodanie życzeń w formie krótkiego tekstu; 
d. wysłanie wiadomości e-mail z gotowymi życzeniami bezpośrednio na adres e-mail 

Odbiorcy; 

e. skopiowanie linku do Landing Page’a, a następnie udostępnienie go Odbiorcy za 
pomocą narzędzi: poczta e-mail, sms, Whatsapp, Facebook Messenger. 

f. Otrzymanie e-booka po wysłaniu wiadomości e-mail z gotowymi życzeniami. 

Warunki techniczne korzystania z Aplikacji: dostęp do Internetu, dostęp do przeglądarek: chrome, 
mozilla firefox, opera, edge, safarioraz dostęp do urządzenia z kamerą. 

4.Niedopuszczalne jest tworzenie Życzeń, które: 

g. zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia 
społecznego; 

h. zawierają treści wulgarne, obsceniczne, uważane powszechnie za obraźliwe; 
i. naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub 

osobiste innych osób; 

j. naruszają dobre obyczaje. 
12. Zabawa trwa od 01.05. 2022 do 31.05.2022. 

  

§4 

13. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Zabawy mogą być zgłaszane w 
korespondencji e-mail na adres: konkurs@ancy.pl z dopiskiem “I za to ją kocham”. 
Skierowanie reklamacji na adres Koordynatora nie powoduje jej nieważności, lecz może 
prowadzić do wydłużenia czasu jej rozpatrywania z uwagi na konieczność przekazania 
Organizatorowi. 

14. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej 
reklamację wymagane przez prawo, zalecane jest podanie następujących informacji: imię, 

mailto:konkurs@ancy.pl


nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Użytkownika, adres e-mail, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. 

15. Reklamacje rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez prawo. 

16.  O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik ją składający zostanie powiadomiony pisemnie lub na 
adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana. 

  

§5 

17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Organizator. 
18. Koordynator przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach umowy powierzenia 

przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem a Koordynatorem w celu 
prawidłowej realizacji Zabawy. 

19. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie: imię, adres poczty 
elektronicznej. 

20. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności  
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 
2016.05.04) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz. U. 

2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w celu prawidłowej realizacji Zabawy, rozpatrywania 
reklamacji. 

21. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres trwania Zabawy oraz 
rozpatrywania reklamacji. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia 
roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. 

22. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika. 
23. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na 

przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Zabawie. 
24. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. 

25. Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą 

26.  o ochronie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

27. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to 
na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

28. Dane kontaktowe do Organizatora oraz Koordynatora jak w §2 Regulaminu. 

  

§6 

29. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

30. Regulamin dostępny jest na stronie https://vitabuerlecithin.pl/zyczenia. 

31. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia z ważnych przyczyn, a także jeśli jest to 
niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Zabawy zmian w 
Regulaminie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest co najmniej na 2 dni 
wcześniej poinformować Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich 

https://vitabuerlecithin.pl/zyczenia


wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na 

https://vitabuerlecithin.pl/zyczenia, tak by każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się 
z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji co do uczestnictwa w Zabawie. 

 

https://vitabuerlecithin.pl/zyczenia

