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Regulamin promocji dla konsumentów
„SMERFNY DOMEK TALENTÓW”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą „Smerfny domek talentów” (dalej „Promo-
cja”) jest Tenton Communication sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Niedźwiedzia 29B, 02‒737 Warszawa, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253426, NIP: 5213369045, 
REGON: 140362861, wysokość kapitału zakładowego 60.000 zł (dalej: „Organizator”). Organizator ponosi od-
powiedzialność za przeprowadzenie Promocji oraz zapewnienie i przyznanie nagród.

2. Partnerem Promocji jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wiertniczej 126, 02‒952 War-
szawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492113, o kapitale 
zakładowym 30 005 000 zł, NIP 1080016327, (dalej „Ferrero Polska Commercial” lub „Partner”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w salonach prasowych Kolporter spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka koman-
dytowa) z siedzibą w Kielcach, adres: 25‒528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000840148, NIP: 9591452482, REGON: 291770790, wysokość kapitału zakładowego 4 550 000,00 
zł. (dalej „Kolporter”). Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Re-
gulamin”). Promocja prowadzona jest w oparciu o zakup dowolnych produktów marki Kinder Niespodzianka 
(zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 7 marca do dnia 
25 kwietnia 2022 r. (okres trwania Promocji). Nagrody w Promocji wydawane będą w okresie od dnia 7 marca 
do dnia 4 kwietnia 2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania nagród. Dzień 25 kwietnia 2022 r. jest ostatnim 
dniem rozpatrywania reklamacji i udzielania Uczestnikom odpowiedzi na nie.

5. Informacje o Promocji dostępne będą na stronie internetowej www.Kinder.pl, w salonach prasowych Kolpor-
ter oraz pod adresem mailowym infolinii: domektalentow@tenton.com.pl czynnej w okresie trwania Promocji 
od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00.

6. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonuje 
zakupu Produktów promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze konsumenta w rozu-
mieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

§ 2
Zasady Promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, w tym postanowień § 2 ust. 2 Regulaminu, Uczestnik, który od dnia 
7 marca do dnia 4 kwietnia 2022 r. dokona zakupu 3 (słownie: trzech) dowolnych Produktów promocyjnych 
w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium Polski i zachowa paragony za zakup każdego z Produktów pro-
mocyjnych lub jeden paragon za jednoczesny zakup 3 Produktów promocyjnych, uprawniony będzie do otrzy-
mania nagrody w postaci zestawu Smerfny Domek Talentów o wartości rynkowej 24,58 zł (słownie: dwadzieścia 
cztery złote 58/100).
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2. Liczba nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk.

3. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wydawane będą Uczestnikom w wybranych salonach praso-
wych Kolporter (dalej „Punkty”). Lista Punktów wraz z godzinami otwarcia dostępna jest na stronie internetowej 
www.Kinder.pl.

4. Nagrody wydawane będą Uczestnikom w godzinach otwarcia Punktów, w okresie od dnia 7 marca do dnia 
4 kwietnia 2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania nagród w Punktach. W przypadku, gdy zapas nagród w da-
nym Punkcie ulegnie wyczerpaniu przed dniem 4 kwietnia 2022 r., Uczestnik może udać się do innego Punktu 
lub Punktów i odebrać nagrodę w innym Punkcie lub Punktach pod warunkiem jej dostępności w tym Punkcie 
lub Punktach. Stan nagród w Punkcie będzie możliwy do zweryfikowania pod numerem telefonu 41 367 84 06.

5. Aby otrzymać nagrodę w Promocji Uczestnik powinien: sprawdzić stan dostępności nagród pod numerem 
telefonu 41 367 84 06,

6. dokonać zakupu 3 (słownie: trzech) dowolnych Produktów promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i zachować paragon lub paragony za zakup Produktów promocyjnych,

7. z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 i ust. 4 Regulaminu dokonać odbioru nagrody w Punkcie, po uprzednim 
przekazaniu obsłudze Punktu paragonu lub paragonów za zakup Produktów promocyjnych, w liczbie upoważ-
niającej do odbioru danej nagrody, zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu.

8. Pod uwagę w Promocji brane są paragony za zakup dowolnych Produktów promocyjnych, które są oryginalne, 
czytelne, niezabrudzone, niezawierające skreśleń, zamazań lub przerobień, uniemożliwiających ich weryfika-
cję jako paragonu za zakup dowolnego Produktu promocyjnego. W przypadku, gdy paragon przedstawiony 
w Punkcie nie zostanie wzięty pod uwagę w Promocji, Uczestnik może wnieść reklamację stosownie do posta-
nowień § 3 regulaminu.

§ 3
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres korespondencyjny 
Organizatora: Tenton Communication Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 02‒732 Warszawa, z dopiskiem „Smerfny 
Domek Talentów”, do dnia 11 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (wysłanej w wiadomości e-mail) na adres: reklamacje@tenton.com.pl

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestnika, opis i wskazanie przy-
czyny reklamacji, określenie żądania oraz podpis Uczestnika. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

3. Złożone reklamacje rozpatrzone zostaną niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (słownie: czterna-
stu) dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja zostanie 
wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika lub w przypadku, gdy Uczestnik określił 
inną formę kontaktu w sposób odpowiedni do tej formy.

4. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień przysługujących 
Uczestnikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz nie wyklucza dochodzenia 
roszczeń przez Uczestnika na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

§ 4
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, podawanych w związku z Promocją jest Partner (Ferrero 
Polska Commercial Sp. z o.o.), który powierzył przetwarzanie danych osobowych w imieniu Ferrero Polska 
Commercial Sp. z o.o. Organizatorowi Promocji (Tenton Communication Sp. z o.o.) zgodnie z właściwymi prze-
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pisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2016 r. 
o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”) i rozporządzenia 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 (dalej „RODO”) (dalej: 
„Przepisy o Ochronie Danych Osobowych”).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 
iod.polska@ferrero.com.

3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, lub praw przysługujących osobie, 
której dane dotyczą może się ona kontaktować z inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora 
na adres korespondencyjny Administratora: ul. Wiertnicza 126, 02‒952, Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„Dane osobowe — Smerfny Domek Talentów” lub na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych 
iod.polska@ferrero.com w temacie wiadomości wpisując „Dane osobowe — Smerfny Domek Talentów”.

4. Dane osobowe Uczestników składających reklamację przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i na-
zwisko, adres do korespondencji, a w przypadku Uczestników składających reklamację drogą elektroniczną 
również adres elektroniczny do komunikacji.

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie i utrwalanie, 
przechowywanie i usuwanie.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji w przypadku złożenia re-
klamacji.

7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z reali-
zacją Promocji, w szczególności rozpatrzenia reklamacji — przez okres trwania Promocji, a po jej zakończeniu 
— do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Promocją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO).

8. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty, 
którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych oraz pracownicy i współpracownicy tych 
podmiotów, niezależni administratorzy danych działający na zlecenie Organizatora — w zakresie, w jakim jest 
to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych, a także Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o..

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: uzyskania potwierdzenia, że jej dane osobo-
we są przetwarzane, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,

a) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,

b) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie takie zostanie 
spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

c) przeniesienia danych — tj. prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, 
oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,

d) w sytuacji, gdy jej dane są przetwarzane w uzasadnionym interesie administratora, ma prawo — z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją — do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

e) w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest jej zgoda, cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych,

f) złożenia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

10. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługu-
jących praw, podmioty, których dane dotyczą powinni zwrócić się z zapytaniem do Administratora za pośred-
nictwem Organizatora, z którym należy kontaktować się na adres korespondencyjny: Tenton Communication 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czerska 8/10, 02‒732 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „DANE 
OSOBOWE — Smerfny Domek Talentów” lub na adres e-mail: smerfnydomek@tenton.com.pl w temacie wia-
domości wpisując „DANE OSOBOWE — Smerfny Domek Talentów”,
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11. Dane osobowe są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w Punktach oraz na stronie internetowej 
www.Kinder.pl.

2. Promocja nie stanowi gry losowej bądź zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listo-
pada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.


