Warunki akcji
Informacje ogólne
Warunki te mają zastosowanie w odniesieniu do akcji „Świąteczna Kuchnia Aviko” marki Aviko
należącej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Aviko B.V. (zwanej dalej „usługodawcą”).
Prywatność
Wszystkie przekazywane nam dane osobowe będą wykorzystywane w sposób zgodny z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Uczestnicy są proszeni wyłącznie
o przekazanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia tej akcji. Dane osobowe zostaną
wykorzystane wyłącznie na potrzeby akcji i nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne,
chyba że uczestnik podał, iż chce w przyszłości otrzymywać od Aviko przepisy, porady, informacje
o wydarzeniach i kupony zniżkowe. W każdej wysyłanej przez nas wiadomości w ramach mailingu
znajduje się link, za pomocą którego można w dowolnym momencie automatycznie zrezygnować z
otrzymywania dalszych wiadomości. Jeżeli uczestnik chce się wcześniej wyrejestrować z naszej bazy
danych, powinien skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie niniejszej akcji lub
za pośrednictwem aviko.pl.
Pliki cookie
Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, czasem korzystamy z technologii plików cookie na naszej
stronie internetowej. Pliki cookie są zapisywane na komputerze przez Twoją przeglądarkę internetową.
Gdy się logujesz, pliki cookie określonego typu informują nas, czy byłeś(-aś) na naszej stronie już
wcześniej czy może jesteś na niej po raz pierwszy. Pliki cookie nie gromadzą żadnych informacji
osobistych na Twój temat ani nie informują nas o sposobie, w jaki możemy się z Tobą skontaktować.
Nie gromadzą one również żadnych informacji z Twojego komputera. Korzystamy z usług Google
Analytics, by śledzić, jaką drogą trafiają na naszą stronę osoby ją odwiedzające. W ten sposób mamy
lepszy wgląd w to, skąd przychodzą do nas osoby odwiedzające stronę, i możemy zadbać o to, by
poruszanie po niej było łatwiejsze. Jeśli masz pytania na temat Google Analytics, musisz zapoznać się
z Polityką prywatności usługi raportowania Google Analytics, by dowiedzieć się, w jaki sposób firma
ta gromadzi i wykorzystuje informacje, zwłaszcza z fragmentem Polityka prywatności dla osób
odwiedzających strony śledzone przez WebTrends on Demand.
Prawo właściwe
W odniesieniu do niniejszych warunków prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne
spory wynikające z niniejszych warunków lub mające inny związek z akcją, stroną internetową lub
stronami na Facebooku czy Instagramie należy kierować do właściwego sądu.
Warunki akcji: Warsztaty świąteczne Aviko
1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
2. Rejestracja odbywa się w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2020 r. za pośrednictwem strony
akcji do momentu wyczerpania się limitu wolnych miejsc na warsztatach. Osoby nieletnie nie mogą
brać udziału w akcji.
3. Uczestnik musi dysponować dobrze działającym połączeniem z internetem.
4. Udział w warsztatach jest możliwy wyłącznie pod warunkiem podania swoich danych osobowych,
gdyż w przeciwnym razie usługodawca nie będzie w stanie wysłać uczestnikowi danych do
zalogowania na wydarzenie.
5. Osoba o danym imieniu i nazwisku, adresie lub adresie e-mail może zarejestrować się do udziału
w akcji tylko jeden raz.
6. Warsztaty odbędą się 12 grudnia od godziny 18:00. Liczba miejsc jest ograniczona.
7. Korespondencja na temat niniejszej akcji może odbywać się wyłącznie w formie pisemnej za 		
pośrednictwem strony do kontaktu na stronie internetowej akcji.
8. Usługodawca może wyłączyć uczestników z udziału w akcji bez podania przyczyn.
9. Usługodawca, zaangażowane przez niego osoby do pomocy lub strony trzecie nie mogą
zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wynikające z akcji.
10. Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody,
bezpośrednie lub pośrednie, powstałe na skutek organizowanych przez niego warsztatów.
11. Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu
poważnej winy lub zaniedbania.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za braki w świadczonej przez siebie usłudze.
Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na świadczoną przez siebie usługę, innej niż
normalnie przysługujące w przypadku takiej usługi.
13. Usługodawca uprawniony jest do zmiany warunków akcji w trakcie jej trwania.
14. Dane osobowe są wykorzystywanie wyłącznie w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych (RODO).
Warunki akcji: Paczka świąteczna
1. Rejestracja odbywa się w dniach od 27 listopada do 6 grudnia 2020 r. za pośrednictwem strony
akcji. Osoby nieletnie nie mogą brać udziału w akcji.
2. O przyznanie paczki mogą starać się wyłącznie osoby zapisane na warsztaty, które zobowiązały
się do udziału w warsztatach na żywo. Oprócz tego należy podać swoje dane osobowe, żeby
usługodawca był w stanie przesłać ewentualną paczkę.
3. Osoba o danym imieniu i nazwisku, adresie lub adresie e-mail może otrzymać maksymalnie jedną
paczkę świąteczną.
4. Zostanie rozdanych 30 paczek na podstawie losowania. Paczki są całkowicie bezpłatne, a ich
otrzymanie nie wiąże się z żadnymi kosztami dla uczestników.
5. Osoby wylosowane do otrzymania paczki zostaną powiadomione o tym drogą mailową w dniu
4 grudnia. Po potwierdzeniu przez uczestnika paczka z produktami Aviko potrzebnymi do
przygotowania trzydaniowego obiadu dla dwóch osób zostanie przekazana najpóźniej w dniu 		
warsztatów.
6. Nie ma możliwości prowadzenia korespondencji na temat wyników losowania.
7. W ciągu 3 dni od ogłoszenia zwycięzców uczestnik może złożyć reklamację w odniesieniu do 		
przyznanej lub nieprzyznanej nagrody. W przypadku niezłożenia reklamacji w terminie uznaje się ją
za nieważną, a uczestnik traci prawo do jej wniesienia.
8. Uczestnicy, którzy złożyli reklamację, otrzymają odpowiedź na nią w formie pisemnej najpóźniej
w ciągu 2 tygodni od jej wniesienia.
9. Korespondencja na temat niniejszej akcji może odbywać się wyłącznie w formie pisemnej za 		
pośrednictwem strony do kontaktu na stronie internetowej akcji.
10. Usługodawca może wyłączyć uczestników z udziału w akcji bez podania przyczyn.
11. Realizacja nagrody jest możliwa wyłącznie we współpracy ze zwycięzcami. Zwycięzcy mogą
wnosić roszczenia co do przyznania nagrody wyłącznie, jeżeli współpracują oni przy realizacji
nagrody (po zawiadomieniu o jej przyznaniu). Dlatego też zwycięzcy są zobowiązani udzielić pełnej
współpracy w tym zakresie. W razie braku takiej współpracy prawo do nagrody automatycznie
przepada. Usługodawca ocenia, czy zwycięzcy w odpowiedni sposób udzielają współpracy w
tym zakresie.
12. Usługodawca dba o odprowadzenie ewentualnego podatku od gier losowych w związku z
przyznaną nagrodą.
13. Usługodawca, zaangażowane przez niego osoby do pomocy lub strony trzecie nie mogą
zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wynikające z akcji.
14. Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody,
bezpośrednie lub pośrednie, powstałe na skutek przyznanej przez niego nagrody.
15. Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody powstałe z
powodu poważnej winy lub zaniedbania.
16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za braki w przyznanej przez niego nagrodzie.
Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na przyznawaną nagrodę, innej niż normalnie
przysługujące w przypadku takiej usługi.
17. Usługodawca uprawniony jest do zmiany warunków akcji w trakcie jej trwania.
18. Dane osobowe są wykorzystywanie wyłącznie w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych (RODO).

