Regulamin akcji promocyjnej cashback pod nazwą
„Z Fundamentum urosną Twoje zyski”
§1 Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna cashback
pod nazwą: „Z Fundamentum urosną Twoje zyski”, która jest programem promocyjnej
sprzedaży produktów Organizatora, zwana dalej „Akcją Promocyjną Cashback”.

2.

Organizatorem Akcji Promocyjnej Cashback jest jest Innvigo sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, pod adresem: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 178, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000540684, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł., NIP: 5571698060, zwana
dalej „Organizatorem”.

3.

Podmiotem Obsługującym Akcję Promocyjną Cashback jest First Line Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000348260,
posiadająca
kapitał
zakładowy
105.000,00
złotych,
NIP 123-12-09-054, zwana dalej zwana dalej „Podmiotem Obsługującym”.

4.

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej Cashback.

5.

Akcja Promocyjna Cashback jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6.

Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Akcji Promocyjnej Cashback
sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie, zwana dalej „Komisja”.

7.

Wszelkie wątpliwości dotyczące Akcji Promocyjnej Cashback, w szczególności zasad,
przebiegu Akcji Promocyjnej Cashback i czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są
przez Komisję.

8.

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej Cashback może stać się podmiot, o którym mowa w §
2 Regulaminu.

9.

Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem
Akcji Promocyjnej Cashback. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej Cashback
zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku
stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w ust. 6 powyżej naruszenia zasad udziału
w Akcji Promocyjnej Cashback bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo
wykluczyć takiego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.
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10.

Udział w Akcji Promocyjnej Cashback i podanie związanych z tym danych, w tym
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Akcji Promocyjnej
Cashback.
§2 Uczestnicy

1.

Udział w Akcji Promocyjnej Cashback mogą brać: osoby fizyczne, które ukończyły 18
lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne. Akcja
Promocyjna Cashback przeznaczona jest dla nabywców Fundamentum 700 WG albo
Fundamentum 700 WG wraz z Produktami Promocyjnymi, o wartości i na zasadach
określonych w § 3 ust. 4 pkt. a niniejszego Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").

2.

W Akcji Promocyjnej Cashback nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin
pracowników Organizatora oraz spółki First Line Polska Sp. z o.o. Uczestnikami Akcji
Promocyjnej Cashback nie mogą być również przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego Fundamentum 700WG lub
Produktów Promocyjnych, a także osoby wydające paragony fiskalne lub faktury Vat
potwierdzające zakup Fundamentum 700WG lub Produktów Promocyjnych lub
właściciele punktów sprzedaży Fundamentum 700WG lub Produktów Promocyjnych.

3.

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

4.

Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej Cashback za pośrednictwem osób
umocowanych do podpisywania umów i oświadczeń w imieniu Uczestnika (osoby
fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) lub działając we własnym imieniu
(osoby fizyczne, zgłaszające się jako konsumenci).

§3 Zasady Akcji Promocyjnej Cashback – dokonywanie zgłoszeń
1.

Produktem premiowanym jest Fundamentum 700 WG, który dostępny jest w sprzedaży
w gramaturach 30 g, 150 g, 300 g, w następujących wariantach:
a. jako samodzielny produkt;
b. jako zestaw z produktem Asystent+
(dalej: „Fundamentum 700 WG”)
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2.

Produktami promocyjnymi w Akcji Promocyjnej Cashback są:
a. APIS 200 SE o pojemności 0,1 L,
b. APIS 200 SE o pojemności 0,25 L,
c. APIS 200 SE o pojemności 1 L ,
d. APIS 200 SE o pojemności 5 L
e. MEPIK 300 SL o pojemności 1 L,
f. MEPIK 300 SL o pojemności 5 L,
g. MEPIK 300 SL o pojemności 10 L
h. METODUS 650 WG o wadze 0,5 kg
i. METODUS 650 WG o wadze 2,5 kg
j. LOS OVADOS 200 SE o pojemności 0,1 L,
k. LOS OVADOS 200 SE o pojemności 0,25 L,
l. LOS OVADOS 200 SE o pojemności 1 L,
m. LOS OVADOS 200 SE o pojemności 5 L
n. ACEPTIR 200 SE o pojemności 0,1 L
o. ACEPTIR 200 SE o pojemności 0,25 L,
p. ACEPTIR 200 SE o pojemności 1 L ,
q. ACEPTIR 200 SE o pojemności 5 L
r. YODO 100 OD o pojemności 0,1 L ,
s.

YODO 100 OD o pojemności 0,25 L,

t. YODO 100 OD o pojemności 1 L,
u. GALAXO 150 WG o wadze 0,2 kg,
v. GALAXO 150 WG o wadze 1 kg,
w. Pakiet składający się z: 0,5 kg METODUS 650 WG, 80 gram NIXON 50 SG,
Asystent+ 100 ml,
x. Pakiet składający się z: 2,5 kg METODUS 650 WG, 400 gram NIXON 50 SG +
Asystent+ 500 ml,
y. Pakiet składający się z: 0,5 kg METODUS 650 WG, 80 Gram HENIK 50 SG +
Asystent+ 100 ml,
z.

Pakiet składający się z: 2,5 kg METODUS 650 WG, 400 gram HENIK 50 SG +
Asystent+ 500 ml,

aa. Pakiet składający się z: 2 opakowań METODUS 650 WG o pojemności 0,5 L każde
oraz 1 opakowania METOS 960 EC o pojemności 0,5 L,
bb. Pakiet składający się z : 2 opakowań METODUS 650 WG o pojemności 2,5 L każde
oraz 1 opakowania METOS 960 EC o pojemności 5 L.
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3.

4.

5.

(dalej: „Produkty Promocyjne”).
Termin sprzedaży promocyjnej Produktów Promocyjnych i przyjmowania zgłoszeń
rozpoczyna się 15 marca 2022 r., a kończy się 31 maja 2022 r. (dalej: Okres
Promocyjny”) lub do wyczerpania puli Nagród, o której mowa w ust. 11 poniżej.
Uczestnikiem Akcji Promocyjnej Cashback staje się osoba, o której mowa w § 2 ust. 1,
która spełnia łącznie następujące warunki:
a.

w Okresie promocyjnym dokona zakupu Fundamentum 700 WG za kwotę
minimum 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto albo dokona zakupu
Fundamentum 700 WG wraz z Produktami Promocyjnymi za kwotę minimum
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto (dalej: „Zakup
promocyjny”);

b.

zachowa dowody zakupów w postaci paragonów fiskalnych lub faktur Vat (dalej:
„Dowód zakupu”), potwierdzające dokonanie Zakupu promocyjnego;

c.

w Okresie promocyjnym dokona zgłoszenia do Akcji Promocyjnej Cashback za
pośrednictwem strony internetowej www.zyskajzinnvigo.pl (dalej: „Strona
internetowa”) .

Kwota minimalna Zakupu promocyjnego tzn. 1000 zł brutto może zostać osiągnięta
poprzez dokonanie Zakupu promocyjnego w oparciu o kilka Dowodów zakupu,
wówczas suma kwot brutto przeznaczonych na zakup produktów, o których mowa w
ust. 4 lit. a, widniejąca na wszystkich zgłoszonych Dowodach zakupu wynieść musi
minimum 1000,00 zł brutto. Jeżeli Uczestnik dokonał Zgłoszenia w oparciu o kilka
Dowodów zakupu, spośród zgłoszonych Dowodów zakupu przynajmniej jeden Dowód
zakupu dokumentować musi zakup Fundamentum 700 WG albo zakup Fundamentum
700 WG wraz z Produktami Promocyjnymi, zaś pozostałe Dowody zakupu mogą
dokumentować według wyboru Uczestnika: zakup Fundamentum 700 WG lub
Fundamentum 700 WG wraz z Produktami Promocyjnymi lub Produkty Promocyjne. W
przypadku dokonania Zakupu promocyjnego w postaci:
a. Fundamentum 700 WG jako zestaw, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej;
b.

Fundamentum 700 WG wraz z Produktami Promocyjnymi, o których mowa w
ust. 2 lit. w – z powyżej (pakiety)

wartość produktu Asystent+ na Dowodzie zakupu musi wynosić 1 zł netto i wówczas
jest ona wliczana do kwoty Zakupu promocyjnego.
6.

W celu dokonania Zgłoszenia do Akcji Promocyjnej Cashback należy uzupełnić
poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na Stronie internetowej
www.zyskajzinnvigo.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej)
poprzez dedykowany przycisk „WYŚLIJ” do Organizatora (dalej „Formularz”).

7.

Aby wypełnić Formularz należy:
a.

wybrać przycisk „Zgłaszam się jako osoba fizyczna – mam paragon lub fakturę
imienną” (jeżeli Zgłoszenie dokonywane jest przez osobę fizyczną będącą
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konsumentem) lub „Zgłaszam się jako jednoosobowy przedsiębiorca lub w
imieniu spółki/osoby prawnej – mam fakturę” (jeżeli Zgłoszenie dokonywane jest
przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę uprawioną
do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej);
b.

podać obligatoryjnie następujące dane: imię i nazwisko (jedynie w przypadku
wyboru przycisku „Zgłaszam się jako osoba fizyczna – mam paragon lub fakturę
imienną”) albo NIP Uczestnika (jedynie w przypadku wyboru przycisku Zgłaszam
się jako jednoosobowy przedsiębiorca lub w imieniu spółki/osoby prawnej – mam
faktur”), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer rachunku
bankowego;

c.

korzystając z funkcjonalności Formularza dodać pole związane z Dowodem
zakupu, następnie uzupełnić dane w postaci: numeru z Dowodu zakupu, NIP
podatnika, który wystawił Dowód zakupu, daty zakupu oraz dokonać wgrania
zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu, na podstawie którego dokonano Zakupu
promocyjnego (pliki powinny spełniać następujące wymagania: format .jpg, .png,
.pdf, rozmiar: do 5MB). W przypadku chęci wgrania kolejnego Dowodu zakupu
należy niniejszy krok powtórzyć;

d.

złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu;

e.

złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Polityki Prywatności;

f.

w przypadku, gdy wybrany został przycisk „Zgłaszam się jako przedsiębiorca lub
w imieniu spółki/osoby prawnej – mam fakturę” należy również złożyć
oświadczenie o tym, iż w dacie dokonania Zgłoszenia osoba go dokonująca
uprawniona jest do reprezentacji Uczestnika, przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Uczestnika rozumie się podmiot opisany w § 2 ust. 4.

8.

Zgłoszenia kwalifikowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.

9.

Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do
weryfikacji w formie komunikatu wyświetlonego na Stronie internetowej. Informacja o
przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji jest również wysyłana na adres e-mail Uczestnika
wskazany w Formularzu. W przypadku pozytywnej weryfikacji na numer rachunku
bankowego wskazany w Zgłoszeniu zostanie przesłana nagroda.

10.

Podmiot Obsługujący dokonuje weryfikacji Zgłoszenia w terminie 15 dni roboczych od
momentu jego wpływu na serwer dedykowany obsłudze Akcji Promocyjnej Cashback,
jednakże nie później niż do dnia 22 czerwca 2022 r. W przypadku pozytywnej
weryfikacji Zgłoszenia Uczestnik, na adres e-mail wskazany w Formularzu, otrzymuje
informację o pozytywnym zweryfikowaniu jego Zgłoszenia oraz informacje w zakresie
rozliczeń podatkowych, o których mowa w ust. 16 poniżej.

11.

Jeżeli Uczestnik spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie i nie została
wyczerpana pula nagród, o której mowa w ust. 12 poniżej, otrzymuje on nagrodę w
postaci zwrotu 10% środków pieniężnych brutto jakie przeznaczył na Zakup
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promocyjny, tzn. kwoty brutto wynikającej ze zgłoszonych Dowodów zakupu (dalej:
„Nagroda”). Jednakże ze Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać zwrot środków w
wysokości maksymalnie do 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100 brutto),
niezależnie od kwoty wydanej przez Uczestnika na Zakup promocyjny.
12.

Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora w Akcji
Promocyjnej Cashback wynosi: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

13.

Przekazanie zwrotów środków pieniężnych, na zasadach określonych w ust. 9 powyżej,
nastąpi nie później niż w terminie 15 dni roboczych od momentu pozytywnej
weryfikacji, jednakże nie później niż do dnia 13 lipca 2022 r., z zastrzeżeniem, że w
przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji Zgłoszenia, Podmiot
Obsługujący zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu Uczestnikowi w terminie do
dnia 4sierpnia 2022 r. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest na numer konta
bankowego wskazany przez Uczestnika w Formularzu wyłącznie na numery kont
bankowych prowadzonych przez banki działające na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

14.

Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do Akcji Promocyjnej
Cashback i uzyskać prawo do tylko jednego zwrotu pieniędzy na zasadach określonych
w Regulaminie. Jeżeli Uczestnik dokona kilku Zgłoszeń Organizator dokona zwrotu
środków pieniężnych co do tego Zgłoszenia, które wpłynęło do Organizatora jako
pierwsze. Z tytułu danego Dowodu zakupu można wystąpić tylko raz o dokonanie
zwrotu w Akcji Promocyjnej Cashback. Jeśli Organizator stwierdzi, że Uczestnicy
posługują się tymi samymi Dowodami zakupu w celu ominięcia ograniczeń
przewidzianych w Regulaminie, tracą prawo do otrzymania zwrotu środków
pieniężnych.

15.

Zwrot środków pieniężnych nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku odstąpienia
przez Uczestnika od umowy sprzedaży chociażby jednego produktu Fundamentum 700
WG lub Produktu Promocyjnego.

16.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody
w niniejszej Akcji promocyjnej Cashback w przypadku Uczestników będących osobami
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej z uwagi na wartość Nagrody
określoną w ust. 11 powyżej oraz treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128)
równowartość Nagrody będzie stanowiła po stronie Uczestnika dochód zwolniony z
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku
Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność
gospodarczą oraz w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, Uczestnik ma
obowiązek samodzielnie rozliczyć należności podatkowe związane z wydaniem
Nagród, zgodnie z obowiązującymi go przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128) lub na
podstawie innych obowiązujących Uczestnika przepisów prawa podatkowego.
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17.

Organizator i Podmiot Obsługujący nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność
dokonania zwrotu środków pieniężnych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Uczestnika, tj. podana przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub
kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu
nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu środków pieniężnych.

18.

Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, niezależnie od danych jakie wskazuje w Akcji Promocyjnej Cashback.

19.

Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania zwrotu środków
pieniężnych.

20.

Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
Cashback nie będą brane pod uwagę. Organizator za pośrednictwem Podmiotu
Obsługującego zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji, czy Uczestnik spełnia
warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika
złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź
przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej Cashback, w tym oryginału Dowodu zakupu, bądź weryfikacji tożsamości
(tj .przedstawienia kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata
w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać
zakryte). Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z
Akcji Promocyjnej Cashback z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu środków
pieniężnych. Organizator za pośrednictwem Podmiotu Obsługującego wezwie
Uczestnika do przedstawienia ww. dokumentów tj. do przesłania ich listem poleconym
na adres Podmiotu Obsługującego tj. First Line Polska Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa, bądź poprzez osobiste doręczenie w siedzibie Organizatora - ul.
Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, lub przesłania skanem na adres
kontakt.innvigo@1stline.pl, w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wezwania
przez Organizatora za pośrednictwem Podmiotu Obsługującego – z zastrzeżeniem, że
muszą one wpłynąć do Podmiotu Obsługującego najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych
od wystąpienia z tym roszczeniem. Organizator za pośrednictwem Podmiotu
Obsługującego kontaktuje się z Uczestnikami na numer telefonu lub adres e-mail jaki
wskazali w Formularzu.

21.

Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a.

jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują
i prowadzący sprzedaż Fundamentum 700 WG oraz Produktów Promocyjnych w
Okresie Promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b.

nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w
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szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu;
c.

zawiera nazwę Fundamentum 700 WG lub Fundamentum 700 WG i Produktu
Promocyjnego/Produktów Promocyjnych lub Produktu Promocyjnego/Produktów
Promocyjnych tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył
produktu Fundamentum 700 WG lub produktu Fundamentum 700 WG i
Produktu/Produktów Promocyjnych lub Produktu Promocyjnego/Produktów
Promocyjnych. Jeśli na Dowodzie zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające
stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż
Dowód zakupu potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu
(pieczątka sklepu i podpis pracownika na Dowodzie zakupu);

d.

data wystawienia Dowodu zakupu będącego paragonem fiskalnym lub data
sprzedaży w przypadku Dowodu zakupu będącego fakturą VAT przypada w
Okresie Promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 15
marca 2022 r. o godzinie 00:00:00.
§ 4 Dane osobowe

1.

Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej Cashback są przetwarzane zgodnie z
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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:
a.

W odniesieniu do danych osobowych Uczestników/osób uprawionych do
reprezentacji Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej Cashback – Organizator tj. Innvigo sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, pod adresem: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 178, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000540684, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł., NIP:
5571698060, zwana dalej „Innvigo”. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes w
przeprowadzeniu akcji promocyjnej promującej produkty Innvigo. Innvigo
powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akcją
Promocyjną Cashback Podmiotowi Obsługującemu, który przetwarza dane
osobowe w powyższym celu.

b.

W odniesieniu do danych osobowych Uczestników/ osób uprawnionych do
reprezentacji Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania
reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników –
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Innvigo. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest dokonywane na
podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
spoczywającego na Organizatorze. Innvigo powierzyło przetwarzanie danych
osobowych Uczestników w związku z Akcją Promocyjną Cashback Podmiotowi
Obsługującemu, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu;
c.

W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej Cashback,
którym zostały wydane nagrody/osób uprawnionych do reprezentacji
Uczestników, którym zostały wydane nagrody – Innvigo. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6. ust. 1 lit. f RODO tj.
prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich
zobowiązań wynikających z Promocji oraz posiadanie dowodu wydania nagrody
na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Innvigo powierzyło
przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akcją Promocyjną
Cashback Podmiotowi Obsługującemu, który przetwarza dane osobowe w
powyższym celu.

2.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników
przetwarzanych przez Innvigo lub związanych z nimi praw w zakresie określonym w
ust. 1 pkt. a) powyżej, należy kierować pisemnie przesyłką pocztową na adres 02-486
Warszawa,
Aleje
Jerozolimskie
178
lub
pocztą
elektroniczną
na
adresrodo@innvigo.com.

3.

Z Podmiotem Obsługującym w kwestii związanej z przetwarzaniem danych osobowych
można skontaktować się pisemnie na adres: First Line Polska Sp. z o.o. , ul.
Świeradowska 47, 02-662 Warszawa lub adres e-mail: dane@1stline.pl.

4.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii
danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn
związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych,
żądania ich przeniesienia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

5.

Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane przez Podmiot Obsługujący instytucji
bankowej, która odpowiadać będzie za zwrot środków. Instytucji bankowej zostaną
przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji zwrotu środków. Dane
osobowe Uczestników lub Zwycięzców mogą być również przekazywane bądź mogą
uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany
podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do
kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

6.

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału Akcji Promocyjnej Cashback oraz (w odniesieniu Zwycięzców) do
otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację)
rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości
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uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Cashback oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem
możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających
reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
7.

Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności,
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami
przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

8.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z
wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego
przepisami prawa.

9.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
związany z prowadzeniem dokumentacji księgowo-rozliczeniowej. W pozostałym
zakresie Dane Osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku ewentualnego sporu sądowego
Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia
postępowania w tej sprawie.
§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 22 sierpnia 2022 r. przy czym decyduje data wysyłki.
Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji Promocyjnej.
2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na First Line Polska Sp. z o.o. ul.

Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, z dopiskiem „Innvigo - reklamacja” i powinno
zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie oraz treść żądania lub wiadomością e-mail wysłaną na adres:
kontakt.innvigo@1stline.pl.
3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą listów poleconych, a w przypadku
reklamacji wniesionych za pomocą wiadomości e-mail, wiadomością e-mail z adresu
kontakt.innvigo@1stline.pl., wysłaną na adres z którego została nadana, najpóźniej w terminie
14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Niezależnie od powyższych postanowień, osoba zgłaszająca reklamację ma prawo dochodzić
swoich roszczeń także przed sądem powszechnym.

§6 Postanowienia końcowe
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1.

Regulamin wraz z Załącznikami w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla
Uczestników na stronie www.zyskajzinnvigo.pl

2.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

3.

Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora i Podmiotu Obsługującego w związku
z realizacją Akcji Promocyjnej Cashback, zarówno poprzez wiadomości e-mail oraz
kontakt telefoniczny.

4.

Organizator i Podmiot Obsługujący kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na
potrzeby Akcji Promocyjnej Cashback.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z powodu
zaistnienia następujących ważnych przyczyn m.in.:
a.

b.
c.
d.
e.

zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia,
wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, lub innych regulaminów –
w zakresie do tego niezbędnym;
konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji Promocyjnej
Cashback i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie
do tego niezbędnym;
wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Akcji
Promocyjnej Cashback – w zakresie do tego niezbędnym;
możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w
zakresie do tego niezbędnym.

6.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Uczestnik zostanie poinformowany
o wprowadzanych zmianach z wyprzedzeniem poprzez udostępnienie zmienionego
Regulaminu wraz z odpowiednim ogłoszeniem tych zmian na Stronie Internetowej, z
tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie nastąpi wcześniej niż po upływie 7 dni,
od dnia skutecznego poinformowania o zmianach.

7.

Zmiany obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje
z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Cashback poprzez złożenie stosowanego
oświadczenia wysłanego do Podmiotu Obsługującego, w formie wiadomości e-mail na
adres: kontakt.innvigo@1stline.pl lub w formie papierowej na adres First Line Polska
Sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. Przykładowy formularz odstąpienia
stanowi Załącznik nr 1.

8.

W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem świąt.
Załączniki
Załącznik nr 1 – Przykładowy formularz rezygnacji
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Załącznik nr 1
PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W
AKCJI PROMOCYJNEJ CASHBACK
Adresat:
First Line Polska Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa
e-mail: kontakt.innvigo@1stline.pl
Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z udziału w akcji promocyjnej pod nazwą
„Z Fundamentum urosną Twoje zyski”
________________________________________________________________________
_________________________
________________________________________________________________________
_________________________
________________________________________________________________________
_________________________
imię i nazwisko, adres e-mail podany w zgłoszeniu do Akcji Promocyjnej Cashback.

_________________________________
Data, podpis
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