
Regulamin akcji „Testuj produkty 
HiPP!” 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Akcja testowania prowadzona jest na stronie hipp.pl i dalej nazywana jest 

„testowaniem”.  

Organizatorem testowania jest HiPP Polska Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Puławskiej 303 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy, pod numerem KRS 0000056644, NIP 5260033068 Regon 010492024 (dalej 

Organizator lub Biuro Obsługi Konkursu). 

2. Zasady testowania zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do regulaminu 

dostępny jest pod formularzami zgłoszeniowymi na hipp.pl. 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. 

Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w 

zmienionej formie na stronie hipp.pl. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w „testowaniu” 

1. Akcja testowania trwa od 17.12.2018 roku odwołania przez Organizatora. 

2. Uczestnikiem testowania może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego. 

b) nie jest pracownikiem Organizatora i Realizatora Konkursu 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Inicjatora Konkursu  

3. Warunkiem uczestnictwa w testowaniu jest łączne spełnienie następujących 

warunków: 



- wypełnienie jednego z formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie hipp.pl; 

- posiadanie min. 2 000 followersów/fanów w kanałach społecznościowych (Instagram, 

Facebook lub inny) lub posiadanie min. 1 000 unikalnych odwiedzających miesięcznie 

na swoim blogu; 

- regularne publikowanie treści w swoich kanałach społecznościowych lub na blogu. 

4. Organizator po przeanalizowaniu zgłoszeń skontaktuje się z wybranymi osobami w 

celu przekazania produktów do testowania. Kontakt może nastąpić drogą mailową lub 

telefoniczną.  

5. Zakazane jest umieszczanie w formularzu zgłoszeniowym linków do profili w 

mediach społecznościowych lub blogów, których osoba zgłaszająca nie jest autorem 

lub administratorem.  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu jest HiPP Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-785), przy ul. Puławskiej 303. Z administratorem 

danych osobowych można skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny 

pod adresem https://hipp.pl/o-naskontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow/, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem 22 

853 44 44. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy dotyczącej 

testowania i recenzowania produktów HiPP. Dane będą gromadzone w oparciu o 

zgodę osoby zgłaszającej się poprzez formularz do wzięcia udziału w testowaniu, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych 

osobowych.  

3. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

wyłączne zlecenie Administratora: dostawcy usług IT (obsługa akcji) oraz partnerowi 

logistycznemu (przygotowanie i wysyłka paczek). 

4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienie sprzeciwu, 

żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również 



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel.:22 531 03 00). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie 

ma wpływu na wcześniejsze działania. 

5. Dane będą przetwarzane do ukończenia przez najmłodsze dziecko 3 roku życia lub 

do 12 miesięcy od nadania paczki w przypadku dzieci powyżej 3 roku życia. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału i 

uczestniczenia w akcji. 

 

 


