REGULAMIN PROMOCJI
„Kobieca historia”
przeprowadzany na terenie sklepów sieci drogerii SUPER-PHARM w terminie
01.12-14.12.2016.
§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia akcji
promocyjnej pod nazwą „Kobieca historia”, w dalszej części Regulaminu zwanej
Promocją, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem
postępowania reklamacyjnego.
2. Organizatorem Promocji jest firma Cederroth Polska S.A. z siedzibą w
Radzyminie przy ul. Polnej 21, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000029528, o kapitale zakładowym w wysokości: 24 144 500 złotych, NIP 52105-23- 942 zwana dalej „Organizatorem”.
3. Serwis Audioteka – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.audioteka.pl należący do AUDIOTEKA S.A. (zwanej dalej Partnerem) z
siedzibą w Warszawie, 02-673, przy ul. Konstruktorskiej 12, zarejestrowanej w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391239, REGON 142929237,
NIP 521-36-18-086.
4. Strona internetowa – strona internetowa Organizatora pod adresem
www.kobiecahistoria.pl, za pośrednictwem której uczestnik Promocji zgłasza
udział w Promocji zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Nagroda – Audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez
lektora tekst jednej z publikacji książkowych wymienionych w § 3 pkt. 9
Regulaminu, udostępniane przez Partnera uczestnikom Promocji na warunkach
określonych w Regulaminie oraz odpowiednim regulaminie Serwisu Audioteka
którego treść znajduje się pod adresem: http://audioteka.com/pl/terms-of-use.
6. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie
sklepów sieci drogerii SUPER-PHARM oraz za pośrednictwem Internetu.
7. Produkty biorące udział w Promocji, to produkty do pielęgnacji twarzy
oznaczone marką „Dermika” zwane dalej „Produktem Promocyjnym”.
Dokładny wykaz „Produktów Promocyjnych” objętych promocją znajduje się w
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu promocji.

8. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.12.2016 od godz. 00:00:00, a zakończy się
w dniu 14.12.2016 o godz. 23:59:59 („Okres Promocji”). We wskazanym okresie
przyjmowane są przez Organizatora zgłoszenia uczestników Promocji do udziału
w Promocji. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz procedury
reklamacyjnej. Kody promocyjne uprawniające do odbioru Nagród, w liczbie
mieszczącej się w gwarantowanej puli Nagród, zostaną wysłane do uprawnionych
do nich uczestników Promocji najpóźniej do dnia 20.12.2016 r. Uczestnicy
Promocji, którzy otrzymali kody promocyjne, są uprawieni do ich aktywacji i
odbioru Nagród najpóźniej do dnia 31.01.2017 r.
§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza
zgodę jej uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym Regulaminem.
2. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w Okresie Promocji zakupią na wyłączną
własność co najmniej jeden Produkt Promocyjny i zachowają dowód jego zakupu
– zwane dalej Uczestnikami.
3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Partnera, a
także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny
należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Skorzystanie z niniejszej Promocji wiąże się z m.in. z koniecznością spełnienia
następujących warunków przez Uczestnika, niezależnie od pozostałych warunków
przewidzianych:
a) rejestracji oraz posiadania przez Uczestnika konta w serwisie Partnera
(Serwis Audioteka),
b) zawarcia z Partnerem umowy o świadczenie usług oraz właściwych umów
licencyjnych zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka, którego treść
znajduje się pod adresem: http://audioteka.com/pl/terms-of-use ,
c) zakupu przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego przez Uczestnika w
sieci drogerii Super-Pharm na terenie Polski w Okresie Promocji, wykonania
zdjęcia paragonu z czytelną datą zakupu oraz nazwą zakupionego Produktu
Promocyjnego;
d) wypełnienie i przesłanie do Organizatora za pomocą Strony internetowej
kobiecahistoria.pl Formularza zgłoszenia do udziału w Promocji wraz z

podaniem niezbędnych do tego udziału danych osobowych, wymienionych
w § 5 ust. 1) wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych
przez Organizatora Promocji w celu przeprowadzenia Promocji, oraz zdjęcia
ww. paragonu.
2. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Promocji. Uczestnik
przystępując do Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i
akceptuje go.
3. Organizator zwraca uwagę, że w celu skorzystania z promocji może zachodzić
konieczność nawiązania połączenia z siecią telekomunikacyjną oraz może dojść do
transmisji danych, za które może zostać pobrana opłata zgodnie z cennikiem
dostawcy usług telekomunikacyjnych.
§3
Zasady korzystania z Promocji
1. Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona zakupu przynajmniej jednego
Produktu Promocyjnego i spełni pozostałe warunki Regulaminu, otrzyma od
Organizatora w wiadomości email kod promocyjny w postaci indywidualnego
numeru alfanumerycznego, za pomocą którego będzie miał możliwość pobrania
Nagrody w postaci jednego z 12 dostępnych audiobooków na stronie
internetowej Partnera: pages.audioteka.com/pl/dermika/ – z zastrzeżeniem
postanowień pkt 7 i 8 poniżej.
2. Pobranie Nagrody nie jest obowiązkowe. Udział w Promocji i podanie związanych
z tym udziałem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W każdym
momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji.
3. Celem uzyskania nagrody Uczestnik powinien:
a) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji oraz wykonać
zdjęcie paragonu (dane na paragonie, w tym data zakupu i nazwa
zakupionego Produktu Promocyjnego muszą być czytelne),
b) wypełnić warunki przewidziane w § 2 pkt 2 d) Regulaminu, l
c) po weryfikacji przez Organizatora ww. paragonu (w ciągu maksymalnie 3-ch
dni roboczych, najpóźniej do dnia 20.12.2016 r.) Uczestnik otrzyma na adres
mailowy, podany podczas zgłoszenia udziału w Promocji, unikatowy kod
promocyjny, uprawniający go do odbioru jednej Nagrody,
d) Wejść na stronę internetową Partnera: pages.audioteka.com/pl/dermika/,
e) Zalogować się lub zarejestrować się w Serwisie Audioteka,
f) Kliknąć „Odbieram” przy 1 audiobooku z listy, który chce otrzymać,
g) Kliknąć „Mam kod promocyjny” i wpisać kod otrzymany w wiadomości email
od Organizatora, wówczas cena audiobooka wyzeruje się,
4. Aby dokonać rejestracji konta w Serwisie Audioteka, należy wejść na stronę

Serwisu Audioteka pod adresem http://audioteka.com/pl/ oraz:
a) podać adres e-mail oraz proponowane przez rejestrującego się hasło

5.

6.

7.

8.
9.

b) zaakceptować Regulamin Serwisu Audioteka, którego treść znajduje się pod
adresem: http://audioteka.com/pl/terms-of-use oraz wyrazić zgodę na
przetwarzanie przez Audioteka S.A. danych osobowych Uczestnika Promocji
niezbędnych do aktywacji kodu promocyjnego i odbioru Nagrody za pomocą
Serwisu Audioteka.
Każdy kod promocyjny można aktywować w Serwisie Audioteka do dnia 31
stycznia 2017 r. i w tym terminie odebrać Nagrodę, z zastrzeżeniem postanowień
pkt 7. Po upływie powyższego terminu kod promocyjny nie będzie mógł być
aktywowany i nie będzie uprawniał Uczestnika do uzyskania Nagrody.
Kod promocyjny umożliwia Uczestnikowi bezpłatne pobranie wybranego 1
(jednego) Audiobooka udostępnionego w Serwisie Audioteka w zakładce:
pages.audioteka.com/pl/dermika/.
Pula Nagród w promocji jest ograniczona. Organizator gwarantuje 300 Nagród,
a w związku z tym 300 unikalnych kodów promocyjnych, z których każdy
umożliwia pobranie 1 (jednego) Audiobooka spośród wymienionych na liście w
pkt 9 poniżej. O uzyskaniu Nagrody w ramach gwarantowanej puli Nagród
decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników do udziału w Promocji.
Temu samemu Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania wyłącznie jednej
Nagrody, bez względu na liczbę zakupionych Produktów Promocyjnych.
Lista udostępnionych w ramach Promocji Audiobooków:
Elżbieta Baniewicz, „Dymna”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/dymna
Grażyna Szapołowska, „Ścigając pamięć”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/scigajac-pamiec
Urszula Dudziak, „Wyśpiewam was wszystko”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/wyspiewam-wam
Danuta Wałęsa, „Marzenia i tajemnice”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/marzenia-i-tajemnice
Magdalena Zawadzka, „Taka jestem i już”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/taka-jestem-i-juz
Alfonso Signorini, „Marilyn. Żyć i umrzeć z miłości”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/marilyn-zyc-i-umrzec-z-milosci
Magdalena Samozwaniec, „Zalotnica niebieska”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/zalotnica-niebieska
Kamil Sipowicz, „Kora, Kora. A planety szaleją”:

http://audioteka.com/pl/audiobook/kora-kora-a-planety-szaleja
Agata Tuszyńska, „Oskarżona. Wiera Gran”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/oskarzona-wiera-gran
Joanna Rawik, „Hymn Życia i Miłości”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/hymn-zycia-i-milosci
Anna Bojarska, „Modrzejewska. Opowieść filmowa”:
http://audioteka.com/pl/audiobook/modrzejewska-opowiesc-filmowa
Bebe Winans i Tim Willard „Whitney, którą znałem”
http://audioteka.com/pl/audiobook/whitney-ktora-znalem
10. Każdemu Uczestnikowi, którzy uzyskał Nagrodę, przysługuje prawo korzystania z

niej na następujących warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Audioteka,
którego treść znajduje się pod adresem: http://audioteka.com/pl/terms-of-use
11. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród w Promocji na ich

ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
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§ 4 Reklamacje
Reklamacje dotyczące procedury zgłoszenia udziału w Promocji i wydania
kodów promocyjnych powinny być przesyłane przez Uczestników do
Organizatora do 14.02.2017 r., w formie pisemnej pocztą na adres Organizatora
z dopiskiem „Promocja Dermika – reklamacja” lub w formie elektronicznej na
adres email Organizatora: reklamacje@dermika.pl. Reklamacja powinna
zawierać opis okoliczności stanowiących jej podstawę.
Reklamacje dotyczące aktywacji kodów promocyjnych i wydania Nagród
powinny być przesyłane do Partnera w terminie do dnia 14.02.2017 r., w formie
pisemnej pocztą na adres Partnera z dopiskiem „Promocja Dermika –
reklamacja”, lub w formie elektronicznej na adres email Partnera:
hello@audioteka.com. Reklamacja powinna zawierać opis okoliczności
stanowiących jej podstawę.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie
rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została
złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi, w razie braku
akceptacji wyniku reklamacji, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem
powszechnym.
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§ 5 Dane osobowe
Warunkiem udziału Uczestników w Promocji jest wyrażenie przez Uczestników
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia
Promocji, w tym przez Organizatora (w ramach procedury zgłoszenia ich udziału
w Promocji – danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu
email, numeru telefonu) oraz przez Partnera (w ramach logowania/rejestracji w
Serwisie Audioteka – danych osobowych: adresu mailowego i hasła do konta).
Każdy z powyższych podmiotów jest administratorem udostępnionych danych
osobowych w zakresie i celu, w jakim zostały mu one udostępnione przez
Uczestników.
Podanie przez Uczestników swoich danych osobowych, o których mowa w pkt 1
jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Promocji, w tym w celu
wydania Uczestnikom kodów promocyjnych uprawniających do odbioru Nagród
oraz w celu wydania Nagród, a także w celu przeprowadzenia ewentualnego
postępowania reklamacyjnego.
Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez
każdego określonego powyżej administratora danych osobowych i prawo ich
poprawiania oraz może żądać zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z
bazy danych osobowych każdego administratora z zastrzeżeniem postanowień
ust. 2.
Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania
danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do administratora danych
osobowych stanowi podstawę zaprzestania przez Organizatora dalszych działań
zmierzających do wydania Uczestnikowi kodu promocyjnego i usunięcia przez
Partnera konta Uczestnika z Serwisu Audioteka, co może się wiązać z utratą
dostępu do Audiobooków dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie
Audioteka.

5. Przetwarzanie danych przez danego administratora danych osobowych odbywa
się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnych z właściwymi
przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z późn. zmianami (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r poz. 1182) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

§6
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w
Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik
zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji w sposób naruszający jej
zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

3.
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a) nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych niniejszą Promocją
spowodowane podaniem przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub
niepełnych danych.
b) nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do
pobrania i odtwarzania Audiobooka.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie dermika.pl i
kobiecahistoria.pl
W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data jej wysłania,
chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest
prawo polskie.
Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia
losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).
Jako że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760,00 zł, podlega ona
zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (sprzedaż premiowa), o ile nagroda nie jest otrzymana przez
Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością
gospodarczą i w rezultacie nie stanowi przychodu z tej działalności.

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu promocji „Kobieca historia”
Wykaz Produktów Promocyjnych objętych promocją „Kobieca historia”

LISTA PRODUKTÓW BIORACYCH UDZIAŁ W PROMOCJI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DERMIKA Cell-Precision Smart Serum Lifting 30ml
DERMIKA Cell-Precision Smart Serum modelowanie owalu twarzy 30ml
DERMIKA Cell-Precision Smart serum redukcja zmarszczek mimicznych 30ml
DERMIKA Cell-Precision Smart Serum wyrównanie kolorytu 30ml
DERMIKA GOLD Age Blur Serum 30ml
DERMIKA GOLD Eliksir młodości krem 45+ 50ml
DERMIKA GOLD Essencja młodości krem pod oczy 45+ 15ml
DERMIKA GOLD GG Serum 30ml
DERMIKA GOLD Rekonstruktor młodości krem 65+ 50ml
DERMIKA GOLD Stymulator młodości krem 55+ 50ml
DERMIKA Hialuronowe serum wygładzający „Zmarszczki Snu” 33ml
DERMIKA Hialuronowy krem nawilżający 30+ dzień/noc 55ml
DERMIKA Hialuronowy krem pod oczy i na powieki 17ml
DERMIKA Hialuronowy krem uelastyczniający 40+ dzień/noc 55ml
DERMIKA Hialuronowy krem ujędrniający 55+ dzień/noc 55ml
DERMIKA HYDRALOGIQ Krem hydra-matujący na dzień 50ml
DERMIKA HYDRALOGIQ Krem hydra-odżywczy na noc 50ml
DERMIKA HYDRALOGIQ krem hydra-rewitalizujący na dzień 50ml
DERMIKA HYDRALOGIQ Krem hydra-wygładzający skórę wokół oczu 15ml
DERMIKA HydroCare serum 17ml
DERMIKA HydroClean Dwufazowy płyn do demakijażu oczu z kwiatem lotosu do każdego typu cery 150ml
DERMIKA HydroClean Esencja tonizująca z kwiatem lotosu do każdego typu cery 150ml
DERMIKA HydroClean Mleczko do demakijażu z kwiatem lotosu do każdego typu cery 200ml
DERMIKA HydroClean Płyn micelarny z kwiatem lotosu do każdego typu cery 200ml
DERMIKA HydroClean Tonizujący żel do mycia twarzy z kwiatem lotosu do każdego typu cery 200ml
DERMIKA Liftologiq Liftingująco-wygładzający krem pod oczy 15ml
DERMIKA Liftologiq Liftingujący krem przeciwzmarszczkowy 50+ na dzień 50ml
DERMIKA Liftologiq Liftingujący krem przeciwzmarszczkowy 60+ na dzień 50ml
DERMIKA Liftologiq Liftingujący krem regenerujący 50+ na noc 50ml
DERMIKA Liftologiq Liftingujący krem wzmacniający 60+ na noc 50ml
DERMIKA Lily-Skin intensywny krem pod oczy 15ml
DERMIKA Lily-Skin krem ochrona piekna na dzień 50ml
DERMIKA Lily-Skin Mikrokompresor na naczynka 15ml
DERMIKA Lily-Skin naprawczy krem na noc 50ml
DERMIKA Lily-Skin przeciw zmarszczkowy na krem dzień i noc 50ml
DERMIKA Meritum Krem nawilżający z Bioregulatorem 50ml
DERMIKA Mesotherapist czarna orchidea-regenerująco-naprawczy olejek na twarz, szyję, dekolt 30 ml
DERMIKA Mesotherapist korektor wieku 50 ml.
DERMIKA Mesotherapist liftingujący krem na dziñ 50 ml

40
41
42

DERMIKA Mesotherapist liftingujący krem pod oczy 15 ml
DERMIKA Mesotherapist naprawczy krem na noc 50 ml.
DERMIKA Mesotherapist Serum z Retinolem 50ml

43

DERMIKA Neocollagen Multikolagenowy krem naprawczy do redukcji zmarszczek i bruzd 60+ dzień/noc
50ml
DERMIKA Neocollagen Multikolagenowy krem od¿ywczy do redukcji zmarsz. i wiot. sk. 70+ dzień/noc 50ml
DERMIKA Neocollagen Multikolagenowy krem regenerujący pod oczy 15ml
DERMIKA Neocollagen Multikolagenowy krem wzmacniający do redukcji zmarszczek 50+ dzień/noc 50ml
DERMIKA Neocollagen Multikolagenowy krem-maska do regeneracji skóry i spłycania zmarszczek noc 50ml
DERMIKA RF-Therapist Krem ujędrniająco-nawilżający na noc 50ml
DERMIKA RF-Therapist Krem ujędrniająco-nawilżający pod oczy 15ml
DERMIKA RF-Therapist Krem ujędrniający na dzień SPF15 50ml
DERMIKA RF-Therapist Serum Lift&Matt 30ml
DERMIKA V-Contour krem na dzień przeciw zmarszczkowo-modelujący 50ml
DERMIKA V-Contour krem na noc przeciw zmarszczkowo-regenerujacy 50ml
DERMIKA V-Contour krem na szyję i dekolt 50ml
DERMIKA V-Contour krem pod oczy 15ml
DERMIKA V-Contour krem półtłusty na zmarszczki dziea noc 50ml
DERMIKA V-Contour serum naprawcze 15ml
DERMIKA V-Modelist krem konturujący owal twarzy na dzień 60+ 50ml
DERMIKA V-Modelist krem konturujący owal twarzy na noc 60+ 50ml
DERMIKA V-Modelist krem modelujący skórę wokół oczu 60+ 15ml
DERMIKA V-Modelist serum konturujące owal twarzy 30ml
DERMIKA Z Wit.P żel na naczynka odkurcz/zmocn. 30ml
DERMIKA Renovelle Krem Architekt revitalizujący skórę wokół oczu i przeciwzm. c. dojrz. 45+ 17ml
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DERMIKA Renovelle Serum minimalizujące pory wygładzanie mikrorzeźby naskórka cera dojrzała 45+ 33ml

