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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „1000 puszek Enfamil” 
(dalej: Regulamin) 

 

1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ 

1.1. Uczestnikiem akcji promocyjnej „1000 puszek Enfamil” (dalej: Akcja) jest pełnoletnia osoba 
fizyczna, zamieszkała w Polsce, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 
3 do 12 miesięcy i w okresie trwania Akcji zarejestruje się jako nowy członek Klubu Enfamama 
(dalej: Uczestnik).  

1.2. Akcja trwa od 25.11.2020 do 31.12.2020  (dalej: Okres trwania Akcji) lub do wyczerpania puli 
zapasów,– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.  

1.3. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien w Okresie trwania Akcji spełnić łącznie następujące 
warunki:  

1.3.1 Wypełnić formularz rejestracyjny członka Klubu Enfamama dostępny na stronie 
https://www.enfamil.pl/pages/klubenfamama. 
 
1.3.2 Zaznaczyć na stronie https://www.enfamil.pl/pages/klubenfamama „chcę otrzymać prezent 
powitalny” 
1.3.3. Podać dane potrzebne do wysyłki 
 

Dokonanie ww. czynności jest równoznaczne z przesłaniem zgłoszenia w Akcji (dalej: 
Zgłoszenie). 

1.4. Przy okazji rejestracji do Klubu Enfamama, o której mowa w pkt 1.3.1. Regulaminu, Uczestnik 
może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie komunikatów marketingowych na 
wskazany adres e-mail, jednak zgoda ta nie jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji.  

1.5. W odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie do Uczestnika zostanie wysłana automatyczna 
wiadomość potwierdzająca rejestrację w Klubie Enfamama.  

1.6. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym adresem e-mail oraz zarejestrować się w 
Klubie Enfamama wyłącznie jeden raz. Niedozwolone jest rejestrowanie się w Klubie Enfamama 
wielokrotnie przez tę samą osobę przy użyciu różnych adresów e-mail.  

2. ZASADY PROMOCJI 

2.1. Do wydania w Akcji przewidziane są puszki mleka Enfamil Premium MFGM 2 800 g o 
jednostkowej wartości 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) brutto (dalej: Puszki 
promocyjne). Pula Puszki promocyjnych przeznaczonych do wydania w Akcji jest ograniczona i 
wynosi 1000 (słownie: tysiąc) sztuk. Oznacza to, że w przypadku wyczerpania się puli Puszek 
promocyjnych przed upływem okresu trwania Akcji, tj. przed dniem 31.12.2020 r., Akcja ulega 
zakończeniu.  

2.2. Puszki promocyjne wydawane w Akcji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób 
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

2.3. Organizator poinformuje Uczestnika o przyznaniu mu Puszki promocyjnej przesyłając 
wiadomość mailową na adres mailowy wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji do Klubu 
Enfamama. Przesłanie wiadomości nastąpi w ciągu 8 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji 
do Klubu (wypełnienia i przesłania formularza, o którym mowa w pkt 1.3.1. Regulaminu). W 
związku z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco śledzić skrzynkę e-mail, w tym zwłaszcza 
folder „SPAM”.   
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2.4. Puszki promocyjne wydane zostaną wraz z prezentem powitalnym Klubu Enfamama.  

3. REKLAMACJE 

3.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 14.02.2021 r. (decyduje data 
wpływu do Organizatora). Reklamacje należy wysłać mailowona adres enfaprobki@enfamil.pl z 
dopiskiem „Reklamacja –1000 puszek Enfamil ”. 

3.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, email użyty przy rejestracji w Klubie 
Enfamama jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się 
przez Organizatora.  

3.3. Organizator poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia reklamacji Organizatorowi w sposób analogiczny, w jaki reklamacja została 
złożona, tj. mailowo. 

3.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Administratorem danych osobowych jest Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

4.2. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
Akcji znajduje się na stronie internetowej https://www.enfamil.pl/pages/klubenfamama. 

5. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. W Akcji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: 
Organizatora oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Akcji, 
a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego. 

5.2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. 
W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie lub podania 
określonych danych. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona 
odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Akcji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa 
otrzymania Puszki promocyjnej. 

5.3. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Akcji. Organizator ma prawo do wykluczenia z 
udziału w Akcji Uczestników, którzy w szczególności: 

5.3.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym 
zachowaniem w interesy osób trzecich; 

5.3.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub 
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Akcji, po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie. 

5.4. Puszki promocyjne nieodebrane w terminie z winy Uczestników oraz Puszki promocyjne osób 
wykluczonych z udziału w Akcji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają 
własnością Organizatora. 

5.5. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 
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5.6. Akcja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

5.7. Akcja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-
921 Kodeksu cywilnego. 

5.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Akcji w okresie trwania Akcji, 
wyłącznie wtedy, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Akcji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez 
Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adresy mailowe, które podali podczas rejestracji do 
Klubu Enfamama. 

5.9. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Akcji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na 
osobę trzecią. 

5.10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego i innych ustaw. 

5.11. Akcję organizuje Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 
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