REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ
„Mam serce dla psów i kotów”
(dalej „Regulamin”)
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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady akcji o nazwie „Mam serce dla psów i kotów” („Akcja”), której
organizatorem jest Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszki-Parcel nr 42, 96-500 Sochaczew, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016627, nr
NIP: 5270102782, nr REGON: 012087150, kapitał zakładowy w wysokości: 187.064.000,00 zł
(„Organizator”).
Określonych czynności związanych z przeprowadzeniem Akcji wskazanych w Regulaminie dokonuje IQ
Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000013098, nr NIP 5251022800, kapitał zakładowy w wysokości: 368.900,00 zł („Koordynator”).
Celem Akcji jest:
a. wsparcie 22 (dwudziestu dwóch) wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu podmiotów
prowadzących schroniska dla zwierząt („Beneficjenci”) poprzez nieodpłatne przekazanie
(przeniesienie własności) karmy dla zwierząt, której fundatorem przez Organizator,
b. promocja produktów w postaci karmy dla psów pod marką „Pedigree” oraz karmy dla kotów pod
marką „Whiskas” wprowadzanych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora.
Czas trwania Akcji w zakresie możliwości oddawania Głosów trwa od 11 września 2017 r. do 31
października 2017 r. („Czas Trwania Akcji”) albo do wcześniejszego wyczerpania puli możliwych do
oddania Głosów (o czym Koordynator powiadomi na Stronie Akcji) co będzie równoznaczne z
wcześniejszym zakończeniem Akcji. Informację o bieżącej puli Głosów możliwych do oddania Uczestnik
może uzyskać na Stronie Akcji.
Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizator przewidział do nieodpłatnego przekazania w Akcji jej Beneficjentom 1.000.000 (jeden milion)
Posiłków (w tym: 600.000 Posiłków dla kotów oraz 400.000 Posiłków dla psów), co jest równoznaczne
z tym, że Uczestnicy Akcji mogą oddać nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) Głosów.
Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, siedzibie Koordynatora, oraz pod adresem
www.milionposilkow.pl. („Strona Akcji”).
Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia przez Koordynatora usługi elektronicznej dostępu do
treści zawartych na Stronie Akcji i oddawania Głosów w Akcji. Usługi opisane w niniejszym ustępie
świadczone są nieodpłatnie przez Czas Trwania Akcji (dotyczy świadczenia usługi elektronicznej oddawania
Głosów w Akcji) oraz co najmniej do zakończenia procedury reklamacyjnej zgodnie z § 4 Regulaminu
(dotyczy świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Akcji). Uczestnik może
skorzystać z usługi wielokrotnie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z treści niniejszego Regulaminu
(np. § 3, ust. 2 Regulaminu). Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga dostępu do
sieci Internet oraz dysponowania przez Uczestnika sprzętem teleinformatycznym spełniającym co najmniej
minimalne wymogi:
a. oprogramowanie umożliwiające korzystanie ze stron przygotowanych w języku HTML5 z
wykorzystaniem CSS 3 i obsługą JavaScript;
b. na urządzeniach stacjonarnych - zainstalowaną przeglądarkę internetową: w przypadku
systemu operacyjnego MS Windows – Internet Explorer 9 lub nowszy, Mozilla Firefox 20.x lub
nowszy, Google Chrome 18.x lub nowszy, Opera 15.x lub nowszy; w przypadku systemu
operacyjnego Mac OSX – Safari 6 lub nowszy; IE 9.0 lub nowszy; Mozilla Firefox 20; Chrome
26.
c. na urządzeniach mobilnych - zainstalowaną przeglądarkę internetową: w przypadku systemu
operacyjnego Windows Phone – Mobile IE 10 lub nowszy, w przypadku systemu operacyjnego
WP, Android – Firefox 20 lub nowszy, Chrome 28 lub nowszy; w przypadku systemu
operacyjnego Apple: IOS 6 lub nowsze – Safari; w przypadku systemu operacyjnego Android:
4.4 lub nowsze – natywna przeglądarka;
d. dostęp do sieci Internet.
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Możliwe jest korzystanie ze Strony Internetowej pomimo braku spełniania wymagań, o których mowa
powyżej, jednak w takim wypadku niektóre funkcje Strony Internetowej mogą działać nieprawidłowo.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w ust. 8
powyżej, w sposób wskazany w § 4 Regulaminu. Koordynator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie
wskazanym w § 4 Regulaminu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Akcji mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,(„Uczestnicy”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik oddając Głos oświadcza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji, a także
zobowiązuje się do przestrzegania zasad Akcji, o których mowa w Regulaminie.
§3 PRZEBIEG AKCJI – PRZYZNAWANIE POSIŁKÓW BENEFICJENTOM
1. Uczestnictwo w Akcji polega na wskazywaniu w Czasie Trwania Akcji przez jej Uczestników, któremu
spośród Beneficjentów Organizator powinien przekazać Posiłek, poprzez wejście w formularz udostępniony
na Stronie Akcji oraz dokonanie następujących czynności:
a. podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail (oraz powtórzenie adresu e-mail),
b. wskazanie 1 (jednego) Beneficjenta, któremu Posiłek ma być przekazany (poprzez wskazanie
województwa i adresu Beneficjenta),
c. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem o treści następującej:
„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu akcji pod nazwą „Mam serce dla
psów i kotów” organizowanej przez Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszki-Parcel nr 42, 96-500
Sochaczew”,
d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mars Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Kożuszki-Parcel nr 42, 96-500 Sochaczew w związku z udziałem w Akcji o treści
następującej: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mars
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszki-Parcel nr 42, 96-500 Sochaczew w związku z udziałem w Akcji
o treści następującej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszki-Parcel nr 42,
96-500 Sochaczew, moich danych osobowych na potrzeby udziału w Akcji pod nazwą „Mam serce
dla psów i kotów”. Administratorem danych jest Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszki-Parcel
nr 42, 96-500 Sochaczew, która powierza przetwarzanie danych spółce IQ Marketing (Poland) sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa na potrzeby
przyjęcia mojego udziału w Akcji. Przyjmuję również do wiadomości, że: moje dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji, podanie danych
osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji, przysługuje mi prawo
dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich zmiany, poprawiania i usunięcia”,
przy czym łączne dokonanie czynności, o których mowa powyżej, stanowi głos („Głos”).
e. wybranie przycisku „PRZEKAZUJĘ POSIŁEK”,
przy czym łączne dokonanie czynności, o których mowa powyżej, stanowi głos („Głos”).
2. 1 (jeden) Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie z zastrzeżeniem, że może oddać nie więcej niż 1
(jeden) Głos dziennie.
3. O momencie oddania Głosu decyduje data jego zarejestrowania przez system (data serwera)
obsługującego Stronę Akcji, za pośrednictwem której Uczestnicy oddają Głosy.
4. W Akcji niedozwolone są działania Uczestników:
a. mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Akcji, m.in.: używanie skryptów lub
oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Stronie Akcji czy oddawanie Głosów w sposób
automatyczny,
b. którzy wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do
występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników.
5. Organizator może w każdym czasie usunąć z Akcji Głosy, które naruszają Regulamin.
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6. Oddanie przez Uczestnika 1 (jednego) Głosu spełniającego warunki Regulaminu oznacza zobowiązanie
Organizatora do przekazania (przeniesienia własności) wskazanemu przez Uczestnika Beneficjentowi
rzeczy w postaci:
a. 14 gram karmy suchej dla kotów marki „Whiskas” (co stanowi 33% dziennego zapotrzebowania kota, co
przyjęto dla kota o wadze 4 kg karmionego 4 razy dziennie: 1 raz karmą suchą i 3 razy karmą mokrą ) o
wartości 0,14 zł brutto, albo
b. 96 gram karmy suchej dla psów marki „Pedigree” (co stanowi 50% dziennego zapotrzebowania psa o
średniej wadze 15 kg, karmionego wyłącznie karmą suchą, 2 razy dziennie) o wartości 0,60 zł brutto,
każda z nich z osobna zwana „Posiłek” , przy czym wybór rodzaju Posiłku należy do uznania Organizatora.
7. Organizator po zakończeniu Akcji dokonuje zsumowania wszystkich prawidłowo oddanych Głosów.
Organizator przekaże nieodpłatnie (przeniesie własność) poszczególnym Beneficjentom Posiłki (zbiorczo tj.
w ilości stanowiącej iloczyn liczby Głosów i Posiłków) zgodnie z oddanymi przez Uczestników Głosami, w
terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. W przypadku, gdy łączna ilość prawidłowo oddanych przez Uczestników
Głosów jest mniejsza niż 1.000.000 (jeden milion), Organizator według własnego uznania wybierze
Beneficjentów, którym przekaże nieodpłatnie (przeniesie własność) Posiłki w ilości odpowiadającej ilości
nieoddanym prawidłowo przez Uczestników w Akcji Głosów.
8. Posiłki zostaną przekazane Beneficjentom przez Organizatora. Beneficjent zobowiązany jest do podpisania
dokumentu potwierdzającego odbiór Posiłków.
9. Posiłki zostaną przekazane Beneficjentom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Organizator w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. opublikuje na Stronie listę Beneficjentów wraz ze
wskazaniem ilości i rodzaju przekazanych im Posiłków.
11. W przypadku:
a. zaprzestania przez Beneficjenta działalności polegającej na prowadzeniu schroniska dla zwierząt przed
otrzymaniem Posiłków,
b. rezygnacji z bycia Beneficjentem Akcji przed otrzymaniem Posiłków,
c. odmowy przyjęcia Posiłków od Organizatora,
Organizator przekaże Posiłki jakie przysługiwałyby zgodnie z Regulaminem takiemu Beneficjentowi, na rzecz
innego Beneficjenta, wybranego według własnego uznania Organizatora.
12. Beneficjent ani Uczestnik nie mogą żądać od Organizatora spełnienia świadczenia innej treści niż wynika to
z Regulaminu, w szczególności wymiany Posiłków na rzeczy innego rodzaju lub na ekwiwalent pieniężny.
13. Beneficjent nie może przenieść praw wynikających z Regulaminu na rzecz innego podmiotu.
§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Uczestnicy i Beneficjenci mogą zgłaszać reklamacje co do przebiegu Akcji za pomocą wiadomości e-mail
przesyłanej do Koordynatora na adres: milionposilkow@promocjemars.pl.
1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, żądanie a
także dodatkowo zgodę takiej osoby na przetwarzanie przez Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w KożuszkiParcel nr 42, 96-500 Sochaczew, jej danych osobowych na potrzeby otrzymania odpowiedzi na wnoszoną
reklamację, o treści następującej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Kożuszki-Parcel nr 42, 96-500 Sochaczew, w celach i w zakresie związanym z otrzymaniem odpowiedzi
na zgłoszoną reklamację dotyczącą Akcji „Mam serce dla psów i kotów”. Oświadczam, iż przyjmuję do
wiadomości, że: administrator powierza przetwarzanie moich danych osobowych do IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa na
podstawie pisemnej umowy w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, że podanie danych
osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do uzyskania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w Akcji,
przysługuje mi prawo do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia a
także prawo udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych.” – przy czym dla udzielenia tej
zgody wystarczające jest wklejenie całej jej treści w treść wiadomości e-mail, zaś brak udzielenia takiej
zgody oznacza, że Koordynator nie jest uprawniony do przesłania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Koordynatora, który w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji oraz osoby składające
reklamacje jest Organizator tj. Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszki-Parcel nr 42, 96-500
Sochaczew, który powierza ich przetwarzanie do IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, na podstawie pisemnej umowy w celu i w zakresie
związanym z przeprowadzeniem Akcji oraz przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
realizacją i przebiegiem Akcji i rozpatrzeniem reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji lub rozpatrzenia reklamacji. Osobom udostepniającym dane
osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia,
uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o ile nie będzie naruszać to praw nabytych
przez Uczestników i Beneficjentów, w szczególności poprzez wydłużenie Czasu Trwania Akcji, zwiększenie
ilości Głosów do oddania (ilości Posiłków).
3. Prawa i obowiązki Organizatora, Koordynatora, Uczestników i Beneficjentów określone są wyłącznie w
niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji
dostępne w prasie mają jedynie charakter informacyjny.

4

ZAŁĄCZNIK NR 1

LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE

12
13
14
15

PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE

MIASTO
TORUŃ
BIAŁA PODLASKA
LUBLIN
ZIELONA GÓRA
ŁÓDŹ
GŁOWNO
KRAKÓW
CELESTYNÓW
MILANÓWEK
WARSZAWA
OPOLE
ORZECHOWCE
K/PRZEMYŚLA
AUGUSTÓW
SŁUPSK
ZABRZE

16
17
18
19
20
21
22

ŚWIĘTKORZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
POMORSKIE

KIELCE
SZCZYTNO
IŁAWA
KONIN
KALISZ
SZCZECIN
GDYNIA

ADRES
87-100 Toruń, ul. Przybyszewskiego 3
21-500 Biała Podlaska, ul. Olszowa 4
20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 5
66-169 Zielona Góra, ul.Szwajcarska 4
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4
95-015 Głowno, ul. Piaskowo 37a
30-254 Kraków, ul. Rybna 3
05-430 Celestynów, ul. Prosta 3
05-822 Milanówek, ul. Brwinowska 48
04-979 Warszawa, ul. Kosodrzewiny 7/9
45-565 Opole, ul. Torowa 9
37-712 Żurawica, ul. Orzechowce 3
16-300 Augustów, ul. Żarnowo Pierwsze 9a
76-200 Słupsk, ul. Portowa 11
41-800 Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 133
25-116 Kielce, ul. Księdza Piotra Ściegiennego
203
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 6
14-202 Iława, ul. Komunalna 2
62-510 Konin, ul.Gajowa 7a
62-800 Kalisz, ul. Warszawska 95
71-346 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 247
81-654 Gdynia, ul.Małokacka 3a
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