
Regulamin akcji promocyjnej „Gwarancja jakości lub zwrot pieniędzy” 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod 
nazwą „Gwarancja jakości lub zwrot pieniędzy” zwanej dalej "Promocją". 
 
1.2. Organizatorem Promocji jest Olimp Laboratories sp. z o.o., z siedzibą w Pustyni 84F, 39-200 
Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000065402, NIP: 8722076235 
zwana dalej „Organizatorem”. 
 
1.3. Promocja trwa od dnia 01.02.2020 r. do dnia 20.04.2020 r. 
 
1.4. Promocja dotyczy wyłącznie następujących produktów wytwarzanych przez Organizatora: 

suplementu diety Gold-Vit D3+K2 zawierającego dawkę 4000 j.m. witaminy D3 w jednej kapsułce oraz 

suplementu diety Gold-Vit D3+K2 zawierającego dawkę 2000 j.m. witaminy D3 w jednej kapsułce, 

które to produkty zwane są dalej "Produktami promocyjnymi" lub „Produktami”. Celem promocji jest 

zwiększenie sprzedaży produktów marki Gold-Vit D3+K2. 
 
1.5. W Promocji biorą udział wyłącznie Produkty promocyjne zakupione przez Uczestnika w aptekach 
lub sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 15.01.2020 r. do dnia 
28.02.2020 r. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu 
Produktu promocyjnego. 
 
1.6. Strona internetowa Promocji – www.goldvit.pl 
 
1.7. Na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem w ramach Promocji Organizator umożliwia 

Uczestnikowi otrzymanie zwrotu środków pieniężnych wydanych przez Uczestnika na zakup jednego 

opakowania Produktu promocyjnego w przypadku, gdy po regularnym przyjmowaniu Produktu 

promocyjnego zgodnie z dołączoną do niego ulotką przez okres 30 dni u Uczestnika nie wystąpi 

podniesienie się poziomu 25(OH)D (25-hydroksy witaminy D) we krwi. Fakt ten muszą potwierdzić 

dwa wyniki badań krwi Uczestnika wykonane według wytycznych opisanych w pkt. 1.9. Regulaminu. 
 
1.8. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”. Z udziału 

w Promocji wyłączone są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne nabywające Produkt promocyjny w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Uczestnik może uczestniczyć w 

Promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz. Jeśli u Uczestnika występują 

przeciwskazania do stosowania Produktu promocyjnego, Uczestnik powinien skonsultować się z 

lekarzem przed zastosowaniem Produktu promocyjnego i zgłoszeniem się do Promocji. 
 
1.9. Do wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien: 
 
- posiadać i przedstawić Organizatorowi wyniki swoich badań krwi, w których znajduje się oznaczenie 
poziomu 25(OH)D (25-hydroksy witamina D) w okresie sprzed przyjmowania Produktu. Na 
dokumencie tym musi znajdować się data wykonania badania. Badanie musi być wykonane 
maksymalnie 15 dni przed datą zakupu Produktu promocyjnego pochodzącą z dowodu zakupu. 
 
- posiadać i przedstawić Organizatorowi wyniki swoich badań krwi, w których znajduje się oznaczenie 
poziomu 25(OH)D (25-hydroksy witamina D) w okresie po przyjmowaniu Produktu. Na dokumencie 



 
tym musi znajdować się data wykonania badania. Badanie musi być wykonane w czasie od 30 do 40 
dni kalendarzowych po dacie zakupu Produktu promocyjnego pochodzącej z dowodu zakupu.  
 

Badania krwi mogą być wykonane wyłącznie w medycznym laboratorium diagnostycznym. Lista tych 
laboratoriów dostępna jest na stronie: https://kidl.org.pl Badania powinny być podpisane przez 
upoważnioną osobę i posiadać właściwą pieczęć takiej osoby. 
 

- jeżeli na wyniku badań Uczestnika znajdują się wyniki innych badań niż wskazane w pkt 1.9. 
Regulaminu, Uczestnik obowiązany jest przedstawić Organizatorowi wyłącznie wynik badania 
poziomu 25(OH)D (25-hydroksy witamina D), a inne wyniki badań powinny zostać przez Uczestnika 
zakryte w sposób uniemożliwiający Organizatorowi ich odczytanie. 
 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 
 

2.1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: 
 

• kupić w czasie od 15.01.2020 r. do dnia 29.02.2020 r. Produkt promocyjny w aptece lub sklepie 
detalicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawić Organizatorowi skan dowodu 
zakupu Produktu promocyjnego, zgodnie z pkt. 2.8 Regulaminu, 
 
• dokonać zapłaty za Produkt promocyjny, 
 
• zachować oryginał dowodu zakupu Produktu promocyjnego (w przypadku gdy dowód zakupu 
potwierdza dokonanie zakupu wielu Produktów promocyjnych, Uczestnik jest uprawniony do 
dokonania zgłoszenia tylko jednego Produktu),  
 

posiadać i przedstawić Organizatorowi wyniki swoich badań krwi według zasad określonych w 
pkt. 1.9. Regulaminu, 

 

• dokonać prawidłowego zgłoszenia do Promocji poprzez stronę www.goldvit.pl, w terminie od 
01.02.2020 r. do dnia 20.04.2020r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora) zgodnie z 
warunkami wskazanymi w pkt. 2.2. i pkt. 2.4. Regulaminu.  
 

2.2. Zgłoszenie wysłane za pośrednictwem strony www.goldvit.pl powinno zawierać łącznie 
następujące elementy i informacje: imię i nazwisko, imię drugie, data urodzenia, NIP, obywatelstwo, 
adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego dla zwrotu pieniędzy. 
 

Ponadto Uczestnik powinien dołączyć skany dokumentów zawierających wyniki badań krwi opisane w 
punkcie 1.9. Regulaminu oraz skan dowodu zakupu Produktu promocyjnego. 
 

2.3. W ramach Promocji jeden Uczestnik może otrzymać tylko jednorazowy zwrot pieniędzy wyłącznie za 

jedno opakowanie zakupionego Produktu promocyjnego. Uczestnik może dokonać tylko jednego 

zgłoszenia się do Promocji. Uczestnik identyfikowany będzie przez Organizatora na podstawie danych 
 
z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.goldvit.pl. W przypadku wątpliwości w 
kwestii tożsamości Uczestnika i ilości wysłanych przez niego zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie 

możliwość zażądania od Uczestnika dodatkowych informacji, a w przypadku stwierdzonych nadużyć, 

wykluczenia Uczestnika z Promocji, co wiąże się z pozbawieniem Uczestnika uprawnienia do 
otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup Produktu promocyjnego.  
 

2.4. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie, a w 
szczególności prześlą w terminie Promocji wskazanym w pkt 1.3. Regulaminu prawidłowe zgłoszenie, 
otrzymają zwrot pieniędzy o którym mowa pkt. 3.1. Regulaminu. 

http://www.goldvit.pl/


 
2.5. Przekazanie zwrotu pieniędzy będzie dokonane nie później niż w terminie 30 dni od daty 
wysłania przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego poprzez stronę www.goldvit.pl. 
 

2.6. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w Promocji nie będą brane pod uwagę. 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, 

podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego 

Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych wymogów po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji, co 

wiąże się z pozbawieniem Uczestnika uprawnienia do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup 

Produktu promocyjnego. 
 
 

2.7. Przyznanie zwrotu pieniędzy o którym mowa w pkt. 3.1. Regulaminu nie oznacza uznania 
jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych Produktu w rozumieniu Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016 poz. 380 j.t. z późn. zm.) lub jakichkolwiek innych 
wad/roszczeń związanych z Produktem. 
 

2.8. Skan dowodu zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu promocyjnego, jeżeli spełnia 
łącznie następujące warunki:  
 

• skan dowodu zakupu wskazuje na to, że dowód zakupu jest oryginalny, to znaczy, że został 
wystawiony przez aptekę lub sklep, których nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu, 
 
• skan dowodu zakupu wskazuje na to, że dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący 
wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie 
jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub 
więcej różnych dowodów zakupu, 
 
• w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest nazwa produktu lub słowa pozwalające 
precyzyjnie stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu promocyjnego.  
 

2.9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Promocji lub wpływania 
przez Uczestnika na wynik Promocji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, 
Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Promocji, co wiąże się z pozbawieniem 
Uczestnika uprawnienia do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup Produktu promocyjnego.  
 
 
 

3. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO 
 

3.1. Za dokonanie w trakcie trwania Promocji przez Uczestnika zakupu Produktu promocyjnego, w 

przypadku, gdy po regularnym przyjmowaniu Produktu promocyjnego zgodnie z dołączoną do niego 

ulotką przez okres 30 dni u Uczestnika nie wystąpi podniesienie się poziomu 25(OH)D (25-hydroksy 

witaminy D) we krwi, przy spełnieniu pozostałych warunków uczestnictwa w Promocji opisanych 

niniejszych Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje jednorazowy zwrot pieniędzy wydanych przez 

Uczestnika na zakup jednego opakowania Produktu promocyjnego. Wysokość zwrotu pieniędzy 

odpowiada cenie zakupu Produktu promocyjnego widniejącej na dowodzie zakupu, z zastrzeżeniem, 

że zwrot pieniędzy przysługuje w maksymalnej wysokości 40 zł. 
 

3.2. Zwrot pieniędzy w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelew na 
rachunek bankowy Uczestnika na podstawie przesłanego przez Uczestnika Organizatorowi prawidłowo 



 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny dla Uczestników na 
stronie internetowej Promocji pod adresem: www.goldvit.pl 
 

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu pieniędzy z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez 

Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu 
kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on uprawnienie do zwrotu 

pieniędzy.  
 

 

4. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI 
 

4.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów pieniędzy 
jest Organizator. 
 

4.2. Przedstawiciele Organizatora podejmują decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, jeżeli zgłoszenie 
Uczestnika jest prawidłowe i zostaną spełnione pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 
 
 

5. REKLAMACJE 
 

5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w czasie trwania Promocji i po jej zakończeniu 
na piśmie, na adres biura Organizatora: Olimp Laboratories sp. z o.o. Dział Marketingu Farmacja, 
Pustynia 84F, 39-200 Dębica, nie później jednak niż do dnia 15.05.2020 r. (decyduje data wpływu 
reklamacji do Organizatora).  
 

5.2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: 
 

- imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, 
 
- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.  
 

5.3. Reklamacje rozpatruje Organizator. 
 

5.4. Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do 
Organizatora, nie później jednak niż do dnia 29.05.2020r. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony 
przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.  
 

5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
tym na drodze postępowania sądowego. 
 

5.6. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa. Postępowanie w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu 

rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) 

rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe 

postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot 



 
uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących 

prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i 

pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które 

powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do 

wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem 

zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot 

uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym 

podmiocie regulamin. Ponadto konsument, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania 

sporów może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej 
 
ODR, dostępnej pod adresem: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Konsument ma 
również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika 
konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów. 

 

6. DANE OSOBOWE 
 

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym Rozporządzeniem 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 UE 2016/679, 

zwanym dalej „RODO”.  
 

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator, tj. 

Olimp Laboratories sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica. Dane osobowe Uczestnika, będą 

przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z realizacją niniejszej Promocji. W 

szczególności, Organizator uprawniony jest do skontaktowania się z losowo wybranymi Uczestnikami 

w celu skontrolowania prawidłowości przebiegu Promocji.  
 

6.3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora: 
 

a) na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, w celu wzięcia udziału przez Uczestnika w akcji 
promocyjnej „Gwarancja jakości lub zwrot pieniędzy”, w tym weryfikacji przez Organizatora 

spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Promocji oraz na potrzeby umożliwienia 

Uczestnikowi korzystania z uprawnień przysługujących jej uczestnikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 
 
b) w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak: obsługa 

Promocji; wykonanie przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi; 

identyfikacja Uczestnika; bieżący kontakt z Uczestnikiem; działania marketingu bezpośredniego; cele 

analityczne, statystyczne; w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z 

funkcjonowaniem Promocji; rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników oraz cele 

dowodowe na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony w sprawach dotyczących roszczeń 

związanych z Promocją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

6.4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, podmioty 

powiązane z Organizatorem oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie 

Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora gdy jest to niezbędne 

do realizacji celów Promocji (w szczególności w zakresie świadczenia na jego rzecz usług 

audytorskich, księgowych, kurierskich, marketingowych, płatniczych, pocztowych, prawnych oraz 

teleinformatycznych). Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku, których istnieje 

uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator dba o 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


 
to, aby jego pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych 

poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub 
dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych 

Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem 

osobom nieuprawnionym. 
 

6.5 .Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po tym czasie przez okres 

wymagany przepisami prawa, a także przez okres niezbędny do realizacji prawnie 
usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji 

Uczestników i cele dowodowe na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony w sprawach 

dotyczących roszczeń związanych z Promocją. 
 

6.6. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak pewne 
informacje są niezbędne (wymagane) do wzięcia udziału w Promocji. Dane wymagane są zawsze 
wyraźnie oznaczone przez Organizatora. Ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. 
 

6.7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z 
następujących praw: 
 

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich 
przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania  
(zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

 
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych 

w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych 

osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu 

danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te 

zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty 

okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), 
 

c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie 

będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu 

o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, 
 

d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
 

e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od 

Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego 

administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych do Organizatora przez 

osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z 

nią umową oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, 
 

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych 
 

Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są 
przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych 
interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), 

 
g) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych  

Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w 



 
celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z 
takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z 21 ust. 2 RODO). 

 

6.8. Zebrane Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji 
międzynarodowych oraz do podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
 

6.9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 
przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
 

6.10. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w 
ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o 
odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej 
tożsamości. 
 

6.11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących 
osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych 
Organizatora, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: iodo@olimp-labs.com 
(wpisując w temacie maila „Gold-Vit D3+K2 Gwarancja Jakości”). 
 
 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

7.1. Wszelkie informacje o Promocji będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod 
adresem: www.goldvit.pl. Uczestnik może też zadawać pytania, kierując je na adres mailowy: 
akcjapromocyjna@olimp-labs.com 
 

7.2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  
 

7.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w 
rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z 
późn. zm.).  
 

7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2020r. 
 

7.5. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany 

niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację o 

zmianie Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: www.goldvit.pl oraz poinformuje 

Uczestników za pomocą wiadomości e-mail na adres Uczestnika wskazany w zgłoszeniu. Organizator 

zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym zakresie nie będą 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zgłoszenia do Promocji złożone przed datą wejścia w 

życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w 

dniu złożenia zgłoszenia. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym 

Uczestników, będą oni mieli uprawnienie, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji 

w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. 
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