Regulamin akcji „Jesteś Klubowiczem? Weź udział w Testowaniu produktów HiPP!”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja testowania produktów marki HiPP prowadzona jest na stronie hipp.pl/testyproduktow.pl i dalej nazywana jest Testowaniem.
2. 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)
3. Zasady Testowania zawarte są w niniejszym Regulaminie. W trakcie trwania testów treść
Regulaminu będzie dostępna na stronie hipp.pl/testy-produktow.pl w formacie pdf.
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. Nazwa akcji: „Testowanie produktów HiPP z serii Pierwsza Łyżeczka (produkty po 4.
miesiącu w słoiczku o gramaturze 80g)”
2. Rekrutacja do Testowania trwa od 24.05.2021 do 06.06.2021. Organizator najpóźniej do
15.06. wyłoni i zaprosi do Testowania 200 osób.
Produkty do testowania zostaną wysłane w ciągu 10 dni od otrzymania od Organizatora
informacji, że Uczestnik zakwalifikował się do Testowania.
3. Uczestnikiem Testowania może być każda osoba fizyczna, która:
a) zarejestruje się w Klubie mojego Maluszka na stronie https://hipp.pl/klub/korzysci-klubu
oraz wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie hipp.pl/testy-produktow.pl w
terminie trwania rekrutacji do testów
b) zaakceptuje regulamin zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby mające ograniczone w zdolności do
czynności prawnych mogą brać udział w Testowaniu za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.
d) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora

4. Czas i kryteria Testowania
4.1. Czas nadesłania zgłoszeń jest rejestrowany przez system, którego administratorem jest
HiPP Polska.
4.2. Produkty otrzymają osoby, które według Organizatora najlepiej będą spełniać warunki
„Testera HiPP” ustalone przez Organizatora
Kryteria oceny to:
− bycie klubowiczem Klubu mojego Maluszka
− prawidłowe wypełnienie formularza na stronie hipp.pl/testy-produktow.pl
− odpowiedni wiek dziecka pozwalający na wzięcie udziału w testowaniu danego
produktu – czyli w odniesieniu do aktualnego testu wiek od 4. miesiąca do 7. miesiąca
życia
Do osób spełniających powyższe kryteria wyślemy produkty wg zasady pierwszeństwa
zgłoszeń.
4.3 Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Testowania produktów albo
przesunięcia na koniec listy zgłoszeń osób, które:
− podały jako miejsce doręczenia testowanych produktów ten sam adres, co któryś z
innych uczestników Testowania , co rodziłoby podejrzenie, ze uczestnik zgłosił chęć
wzięcia udziału w testach z więcej niż jednego konta w Klubie Maluszka (podczas
jednego Testowania dziecko może otrzymać tylko jednokrotnie produkty przeznaczone
do testowania)
− brały udział w poprzednim Teście, zakwalifikowały się, ale nie odebrały maila z ankietą
kwalifikacyjną mimo dwukrotnej próby doręczenia
− brały udział w poprzednim Teście, otworzyły maila z ankietą kwalifikacyjną, ale jej nie
odesłały albo wypełniły ją nieprawidłowo

5. Osobom, które spełniły kryteria zamieszczone w punkcie 4.2 i zakwalifikowały się do testów,
zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu oraz prośba o podanie lub uzupełnienie
danych adresowych koniecznych do wysyłki produktów do Testowania.
Użytkownik powinien podać takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny
oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast konieczne w celu
otrzymania produktów przeznaczonych do Testowania.
6. Organizator zapewnia, że przekazuje Użytkownikowi do Testowania wyłącznie
pełnowartościowe produkty spożywcze, hermetycznie zamknięte. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktów powstałe podczas transportu lub
po dostarczeniu ich Użytkownikowi. Użytkownik przed przygotowaniem produktów do
spożycia powinien upewnić się, że produkt nie został rozhermetyzowany oraz czy brzeg
słoiczka czy sam słoiczek nie został wyszczerbiony.

7. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika produktów do Testowania w przewidzianym
u przewoźnika czasie, przesyłka zostanie wysłana po raz drugi. W przypadku ponownego
nieodebrania przesyłki, uprawnienie do otrzymania produktów do Testowania wygasa, zaś
Organizator nie jest zobowiązany do ponownej wysyłki tych produktów.
8. Osoby, którym zostały wysłane produkty do Testowania, zobowiązują się do wypełnienia
ankiety wysłanej drogą elektroniczną przez HiPP oraz zamieszczenia oceny przetestowanego
produktu na stronie HiPP. Opinie będą zamieszczane na stronie Organizatora z zachowaniem
poufności danych (publikujemy tylko imię).
9. Organizator nie umieści opinii, które będą zawierać treści obraźliwe, naruszające czyjeś
prawa autorskie, erotyczne, niecenzuralne, nieprzyzwoite , naruszające godność osobistą czy
nawiązania do symboli religijnych, etnicznych czy rasowych. Organizator zastrzega także sobie
możliwość usuwania opinii, które mają charakter reklamy mleka początkowego lub
zniechęcają do karmienia niemowląt mlekiem matki
10. Dane osobowe
a) Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest HiPP
Polska Sp. z o.o.

b) W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem można skontaktować się
wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 894
60 20, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w § 1 ust. 1 lub osobiście w siedzibie
Administratora.
c) Osoby testujące produkty HiPP są jednocześnie użytkownikami Klubu mojego Maluszka
HiPP. W Klubie mojego Maluszka Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, adres mailowy, jak również informację o planowanej dacie porodu (w odniesieniu
do kobiet w ciąży) lub miesiąc i rok urodzenia dziecka (w odniesieniu do urodzonych dzieci)
zgodnie z zamieszczonymi na stronie HiPP ogólnymi zasadami i warunkami użytkowania
serwisów internetowych HiPP oraz Klubu Mojego Maluszka.
d) W celu przesłania produktów Użytkownikom zakwalifikowanym do Testowania produktów
marki HiPP, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, na który składają się miasto, ulica lub nazwa miejscowości, numer domu,
numer mieszkania, kod pocztowy. Podanie numeru telefonu jest konieczne w celu
usprawnienia dostawy przesyłek kurierskich. Podanie ww. danych osobowych jest
dobrowolne lecz niezbędne do tego, aby Administrator mógł przesłać wybranym
Użytkownikom produkty przeznaczone do Testowania.
e) Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych HiPP dostarczana jest Użytkownikowi
przed rejestracją poprzez udostępnienie klauzuli informacyjnej.
f) Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat
Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez
Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania innych Użytkowników lub
podmiotów trzecich, którym dany Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści.
§3
Inne Postanowienia
1. Uczestnictwo w Testowaniu jest dobrowolne
2. Testowanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach
hazardowych (Dz.U. 09.201.1540 z póz. Zm)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy,
że:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest "HiPP
POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul.
Puławskiej 303, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000056644, posługująca się numerami REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca
kapitał
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adres odo@hipp.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 894 60 20, pisemnie na adres siedziby
Administratora podany wyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz na
następującej podstawie prawnej:
− w celu wyłonienia osób, do których zostaną wysłane produkty marki HiPP
przeznaczone do Testowania. Dane będą przetwarzane w oparciu o zgodę osoby
zgłaszającej się poprzez formularz do wzięcia udziału w Testowaniu (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
− w celu kontaktowym, w tym prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na
wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, jakim jest utrzymywanie kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);

− w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mających
zastosowanie do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń
podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
− w celu archiwizacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest
przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności mających dla nas
faktyczne i prawne znaczenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
− w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych
prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i
obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz
Administratora usługi wsparcia w bieżących działaniach np. podmiot konfekcjonujący i
wysyłający produkty do testowania, podmioty świadczące dla HiPP Polska usługi wsparcia IT,
przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, firmy doradcze, z którymi współpracujemy, a
także spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz właściwe organy
państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują
następujące prawa:
1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. ich sprostowania,
3. usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody na przetwarzanie
danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w
państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy w celach archiwizacyjnych przez okres 18
miesięcy od momentu ich otrzymania, ewentualnie do momentu wygaśnięcia wzajemnych
roszczeń lub obrony przed nimi.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania swojego
zgłoszenia oraz otrzymania produktów przeznaczonych do przetestowania.

