Regulamin promocji
“Odbieram nagrody z Maspex”

1. Definicje
1.1 Kod — unikatowy ciąg znaków, który po wprowadzeniu na Platformie
OdbieramNagrody.pl zostaje zamieniony na jedną Pieczątkę.
1.2 Pieczątka — wirtualny punkt, który Uczestnik otrzymuje po wprowadzeniu Kodu
na platformie OdbieramNagrody.pl.
1.3 Nagroda — nagroda rzeczowa należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia
wymaganej do jej odebrania liczby Pieczątek, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
1.4 Uczestnik — pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która dokonała rejestracji w Programie na zasadach opisanych w
Regulaminie oraz zaakceptowała warunki Regulaminu, będąca konsumentem w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
(Dz.U.1964.16.93 z zm.).
1.5 Organizator — Płodni.com Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pamiątkowa
2/3, 61-512 Poznań, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziała Gospodarczy pod numerem
KRS 0000413635, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych, NIP
9721238104.
1.6 Partner — fundator Nagród, MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, spółka komandytowa wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000271001, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 5511702355.
1.7. Program — działania i rozwiązania Organizatora adresowane do Uczestników, w
ramach których na Platformie OdbieramNagrody.pl możliwe jest zbieranie Pieczątek i
zamiana ich na Nagrodę. Uczestnictwo w Programie wymaga rejestracji na Platformie
OdbieramNagrody.pl.

1.8 Formularz — formularz dostępny na Platformie, w którym Uczestnik wprowadza
informacje potrzebne do wysyłki bądź odbioru Nagrody.

2. Postanowienie ogólne
2.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej ”Regulaminem”) określa ogólne warunki
uczestnictwa w Programie.
2.2 Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma charakter
jawny i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa
określone w Regulaminie.
2.3 Program jest prowadzony w porozumieniu z Partnerem.
2.4 Warunki uczestnictwa Programu są określone wyłącznie przez niniejszy
Regulamin.

3. Warunki uczestniczenia w programie
3.1 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.2 Uczestnikiem Programu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca
wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
3.3 Obowiązkiem każdego Uczestnika Programu jest zapoznanie się z Regulaminem i
przestrzeganie jego zasad. W przypadku nadużycia postanowień Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, który
dopuścił się naruszenia.
3.4 Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również stwierdza, że spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

4. Użytkowanie programu
4.1 Warunkiem uczestnictwa w Programie jest rejestracja Użytkownika na platformie
OdbieramNagrody.pl. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi podać swój adres email i hasło oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem strony.
4.2 Aby wziąć udział w Programie Uczestnik musi dokonać zakupu produktów marek
Maspex: Tymbark, Tiger, Lubella, DecoMorreno, Kubuś, Włocławek, Kotlin, Alcalia,
Plusssz, Salatini, Łowicz, Nestea, Puchatek, Krakus, Tarczyn, DrWitt, Makaron
Wadowicki, Cremona, Ekland, za minimalną kwotę 60 zł w Strefie partnera MASPEX
na allegro lub na platformie Koszyk365.pl.
4.3 Po odebraniu przesyłkę, wraz z mailem zawierającym paragon/fakturę Uczestnik
otrzyma unikatowy Kod. Każde 60 zł wydane na zakup produktów marek Mapex
skutkuje otrzymaniem jednego Kodu. Kod należy zarejestrować na platformie
OdbieramNagrody.pl.
https://odbieramnagrody.pl/
4.4 Wprowadzanie Kodu spowoduje dodanie jednej Pieczątki do akcji promocyjnej
"Odbieram nagrody z Maspex" na stronie OdbieramNagrody.pl.
4.5 Po zebraniu odpowiedniej liczby pieczątek Uczestnik będzie mógł odebrać nagrodę,
klikając przycisk "odbierz nagrodę", po czym poproszony zostanie o wypełnienie
Formularza danych do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
4.6 Nagrodę Organizator zobowiązuje się wysłać w przeciągu dwóch tygodni od
momentu poprawnego wypełnienia i przesłania Formularza przez Uczestnika.
4.7 Uczestnik, który zebrał minimalną wymaganą liczbę pieczątek uprawniającą do
uzyskania pierwszej nagrody, może odebrać nagrodę lub kontynuować zbieranie
pieczątek i wymienić je później na nagrody odpowiadające większej liczbie pieczątek.
4.8 Jeżeli Uczestnik posiada większą liczbę Pieczątek niż wymagana do odebrania
wybranej Nagrody, niewykorzystane Pieczątki pozostaną na koncie Uczestnika
umożliwiając mu kontynuowanie zbierania Pieczątek i wymiany na kolejne Nagrody.
4.9 Po odebraniu jednej nagrody Uczestnik wciąż może brać udział w promocji i
kontynuować rejestrowanie kuponów, a tym samym zbierać pieczątki na kolejne
nagrody.
4.10 Program rozpoczyna się z dniem 05.04.2022 i trwa do 05.07.2022 lub do
wyczerpania zapasów Nagród.

4.11 Zdobyte w trakcie trwania Programu Kody można rejestrować do dnia 20.07.2022

5. Nagrody w Programie
5.1 Uczestnikowi przysługują następujące Nagrody:
a) Skarpetki Łowicz za zebranie trzech Pieczątek,
b) Worko-plecak Tymbark za zebranie czterech Pieczątek,
c) Fartuch Łowicz za zebranie pięciu Pieczątek,
d) Ręcznik Kubuś (150 cm x 75 cm) za zebranie sześciu Pieczątek,
e) Leżak Nestea (1250 x 560 x 28/60 mm) za zebranie siedmiu Pieczątek,

5.2 Wartość nagród brutto:
a) Skarpetki Łowicz – 8,69 zł
b) Worko-plecak Tymbark- 15,39 zł
c) Fartuch Łowicz - 45,49 zł
d) Ręcznik Kubuś- 33,29 zł
e) Leżak Nestea - 67,09 zł
5.3 W programie przewidziano następującą liczbę nagród:
a) Skarpetki Łowicz – 100 szt
b) Worko-plecak Tymbark- 100 szt
c) Fartuch Łowicz - 50 szt
d) Ręcznik Kubuś - 50 szt
e) Leżak Nestea - 50 szt

6. Ochrona danych osobowych

5.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w
Programie odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

5.2 Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Klienta
przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Programie oraz w celu wysłania
Nagrody do Uczestnika. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w
Programie i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

5.3 Ponadto Organizator informuje, że uczestnik Programu ma prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania
ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.4 Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym
organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.5 Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych
osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Reklamacje
6.1 O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Uczestnik powinien
poinformować Organizatora.
6.2 Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące użytkowania Programu należy zgłaszać
mailowo na adres: pomoc@odbieramnagrody.pl

8. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Programu.

