Regulamin akcji Ambasadorka Big Active
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Ambasadorka Big Active” (zwanego w dalszej części niniejszego
Regulaminu „Akcją”) jest „HERBAPOL-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie (20-471) ul.
Diamentowa 25, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000027463, NIP: 712-015-53-64, kapitał zakładowy w
wysokości 863 015.00 zł 1.029.335,00 PLN opłacony w całości (dalej: Organizator).
2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Akcji jest „HERBAPOL-LUBLIN” S.A. z siedzibą w
Lublinie (20-471) ul. Diamentowa 25, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000027463, NIP: 712-015-53-64,
kapitał zakładowy w wysokości 863 015.00 zł, REGON 430723174.
3. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.27 z późn. zm) i nie podlega regułom zawartym
w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę zasad przeprowadzenia Akcji i określa prawa
i obowiązki jej uczestników (dalej: Uczestnicy).
§2
Cele, zasady oraz nabór uczestników Akcji
1. Akcja „Ambasadorka Big Active” polegać będzie na testowaniu produktów Big Active oraz ich
rekomendowaniu.
2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
3. Nabór uczestników Akcji skierowany jest do wybranych użytkowników serwisu
internetowego www.SmacznaHerbata.pl.
4. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 par. 5 niniejszego Regulaminu, uczestnikami
Akcji mogą być tylko osoby pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:
a. spełniają i zaakceptują warunki niniejszego Regulaminu,
b. wypełnią ankietę zgłoszeniową na stronie http://www.klubambasadorow.big-active.pl/
c. odpowiedzą na zadane w niej pytanie.
5. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy (w tym zatrudnieni lub stale współpracujący na
podstawie innej formy prawnej niż umowa o pracę) Organizatora, agencji reklamowych,
public relations, social media, domów mediowych i innych firm współpracujących ze
Organizatorem w ramach niniejszej Akcji. W Akcji nie mogą również brać udziału członkowie
najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo).
6. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne
osoby i podmioty.
7. Nabór uczestników Akcji rozpocznie się w momencie przesłania przez Organizatora emailingu zapraszającego do udziału w Akcji.

8. W Akcji biorą udział wyłącznie zgłoszenia zrealizowane poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie http://www.klubambasadorow.big-active.pl/Na zgłoszenie chęci uczestniczenia w
Akcji potencjalny Uczestnik ma 7 (słownie: siedem) dni od momentu otrzymania maila
zapraszającego od Organizatora.
9. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od upływu terminu
zgłoszeń, Jury powołane przez Organizatora w sposób subiektywny wybierze Uczestników
Akcji. Decyzja Jury jest ostateczna i wiążąca, nie podlega zaskarżeniu przez Uczestników.
10. Organizator wytypuje do udziału w Akcji minimum 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) osób.
Liczba osób może się zmienić w zależności od oceny przez Jury wartości nadesłanych
zgłoszeń.
11. Organizator skontaktuje się z wybranymi Uczestnikami w calu ustalenia dalszych kroków
(adresu do wysyłki, terminu wysyłki, zasad oraz czasu trwania Akcji).
12. Przyznanie przez Organizatora statusu ambasadora Akcji jest jednorazowe i dotyczy tylko i
wyłącznie tej Akcji, co do której Uczestnik zgłosił chęć uczestnictwa.
13. Akcja będzie trwać od momentu wysyłki paczki ambasadorskiej do odwołania przez
Organizatora.
14. Każdy z Uczestników Akcji otrzyma od Organizatora pakiet „Zostań Ambasadorką Big-Active’
o wartości max. 200zł brutto, w skład którego wchodzić będzie zestaw herbat Big Active oraz
gadżety herbaciane.
15. Do zadań osób wybranych jako Uczestników Akcji będzie należeć :
a. zapoznanie się z udostępnioną przez Organizatora informacją o produktach,
b. przetestowanie produktów dostarczonych przez Organizatora,
c. dzielenie się spostrzeżeniami na temat testowanego produktu ze swoimi znajomymi,
d. realizowanie zadań związanych z Akcją, o których Uczestnik zostanie poinformowany
przed przystąpieniem do Akcji, lub w czasie jej trwania.
§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach
telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w
działaniu strony zgłoszeniowej Akcji.
2. Zasady prowadzenia rekrutacji do Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Deklarując uczestnictwo w Akcji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik
wyrażą zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.big-active.pl
4. Organizator może wykluczyć z Akcji Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego
Regulaminu. Decyzje Organizatora maja charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
5. Informacje na temat funkcjonowania Akcji Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem
poczty elektronicznej wysyłanej na adres e-mail kontakt@bigactive.pl.
§5
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest „HERBAPOL – LUBLIN” S.A. Dane osobowe będą
również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na
zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych
osobowych.
2. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji Akcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych.
3. Administrator danych osobowych Uczestników Akcji oświadcza, iż dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Akcji, w tym również
ewentualnych reklamacji, doręczenia zestawów ambasadorskich jak i podania do publicznej
wiadomości informacji o udziale w Akcji, na co Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę.
Odwołanie niniejszej zgody powoduje utratę prawa do uczestnictwa w Akcji.
4. Uczestnicy Akcji podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz do
ich poprawiania oraz usuwania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 z późń. zmianami).
5. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola na stronie internetowej Akcji.
6. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji, związanej z prawidłowym
przebiegiem Akcji, drogą elektroniczną na adres e-mail udostępniony Organizatorowi.
7. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą
elektroniczną na adres [kontakt@bigactive.pl]. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 10
(słownie: dziesięciu) dni roboczych.
8. Organizator zachowuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Warszawa, dnia 10 marzec 2016 roku

