
Regulamin testowania produktów HiPP dla influencerów 

(dalej: Regulamin)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja testowania produktów marki HiPP  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)

2. Zasady Testowania zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do 

regulaminu dostępny jest pod formularzem zgłoszeniowym 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

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w testowaniu

1. Akcja Testowania trwa od dnia publikacji na stronie hipp.pl 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 Testowaniu za zgodą swojego 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Organizatora 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora 

d) akceptuje niniejszy Regulamin



e) wypełnieni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie hipp.pl

f) posiada min. 2 000 followersów/fanów w kanałach społecznościowych 

(Instagram, Facebook lub inny) lub posiada min. 1 000 użytkowników 

odwiedzających miesięcznie na swoim blogu;

g) regularnie publikuje treści w swoich kanałach społecznościowych lub na blogu

h) otrzyma od Organizatora mailową propozycję przekazania produktów marki 

HiPP przeznaczonych do Testowania

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

mediach  społecznościowych  lub  blogów,  których  osoba  zgłaszająca  nie  jest

autorem lub administratorem. 

4. Organizator, po przeanalizowaniu zgłoszeń, skontaktuje się drogą mailową z

wybranymi osobami, które przesłały swoje zgłoszenia, w celu uzyskania adresu,

na jaki  zostaną wysłane produkty do Testowania.  Użytkownik Testowania,  aby

otrzymać  produkty  przeznaczone  do  Testowania,  powinien  podać  następujące

dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie numer

telefonu.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  natomiast  konieczne  w  celu

otrzymania produktów przeznaczonych do Testowania. 

5. Decyzja o przekazaniu produktów do Testowania jest autonomiczną decyzją

Organizatora  opartą  na  jego  subiektywnej  ocenie  treści  publikowanych  w

kanałach społecznościowych/blogach prowadzonych przez osoby,  które wysłały

swoje zgłoszenie. 

6.  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.

7. 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

https://hipp.pl/mleko/jestes-bloggerem


przygotowaniem produktów do spożycia powinien upewnić się,  że produkt nie

został rozhermetyzowany. 

8. 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) W celu wyłonienia Użytkowników, którym zaproponowana zostanie wysyłka 

produktów marki HiPP do Testowania, Administrator przetwarza następujące dane

osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, jak również informację o planowanej 

dacie porodu, miesiąc i rok urodzenia dziecka Użytkownika, adres strony 

internetowej (lub adresy stron internetowych), na której Użytkownik prowadzi 

swój blog lub posiada konto / konta w serwisach społecznościowych. Podanie ww.

danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, aby Administrator 

mógł dokonać wyboru osób, którym złoży propozycję przekazania produktów do 

Testowania. 

d) W celu przesłania wybranym Użytkownikom produktów marki HiPP 

przeznaczonych do Testowania, Administrator przetwarza następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, na który składają się: nazwa 

miejscowości, ulica, poczta, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy. 

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, aby 

Administrator mógł przesłać wybranym Użytkownikom produkty przeznaczone do

Testowania. Podanie numeru telefonu jest opcjonalne, jednak zalecane dla 

organizacji przesyłek kurierskich.

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.
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