
REGULAMIN PROMOCJI „BON ZA POLECENIE” 
 

 
§1 

DANE ORGANIZATORA I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Organizatorem akcji o nazwie „BON ZA POLECENIE GYNOTALU” zwanej dalej „Promocją”” jest 

MERINGER spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Kaliszu, adres: ul. Dobrzecka 95/8a, 62 – 800 

Kalisz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000326675, NIP: 6182095132, REGON: 301013001, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Organizator jest równocześnie administratorem danych osobowych Uczestników* 

3. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.meringer.pl/regulaminy. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem akcji może być każdy Klient Organizatora, który przekaże kupon rabatowy na 

warunkach określonych w § 2 ust. 2  Regulaminu oraz wyrazi chęć udziału w Promocji („Polecający”). 

2. W trakcie obowiązywania Promocji Polecający ma możliwość polecenia produktu Gynotal. W 

tym celu otrzymuje kupon rabatowy (zawierający unikalny Kod rabatowy umożliwiający identyfikację 

Polecającego) i przekazuje go pacjentce. Kupon uprawnia do 10% rabatu na zakup produktu Gynotal 

na sklepie www.femizone.pl. W zamian za każde wykorzystanie unikalnego kodu rabatowego przez 

pacjentkę, Polecający otrzymuje bony sodexo o łącznej wartości 30zł w preferencyjnej cenie 0,01 zł za 

każdy wydany kupon. 

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

4. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu Promocji, a tym samym jego 

zasad. 

5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w akcji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod 

warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 2. 

6. Niniejsza akcja nie łączy się z innymi promocjami. 

http://www.meringer.pl/regulaminy
http://www.femizone.pl/


§3 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo‐promocyjnych dotyczących akcji mają charakter jedynie 

informacyjny. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia 

zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym na stronie internetowej 

www.femizone.pl oraz siedzibie Organizatora akcji. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, 

w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono 

wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają 

w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 

7. Regulamin akcji wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak pogarszać sytuacji prawnej 

Uczestników ani naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

 
*Administratorem danych jest Meringer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Dobrzecka 95 w Kaliszu. Spółka wskazuje, 

że do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych służy następujący adres e‐mail: iod@meringer.pl 
 

Celem przetwarzania danych osobowych jest zamiar zawarcia umowy sprzedaży, jak również prawnie usprawiedliwiony interes Spółki tj. 

wykonanie działań w stosunku do potencjalnego klienta lub przedstawiciela klienta w celu negocjacji, przedstawienia oferty handlowej 

i obrony w razie zaistnienia jakichkolwiek wzajemnych roszczeń. 
 

Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę danych osobowych wskazanych w treści formularza kontaktowego jest: wykonanie umowy 

lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes 

administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej. 
 

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom 

współpracującym z Meringer spółka z o.o. dla realizacji zamiaru zawarcia umowy, jak również realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu 

Spółki, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom stale współpracującym ze Spółką przy realizacji 

w/w celów (m. in. kancelariom prawnym, firmom informatycznym oraz innym podmiotom niezbędnym do realizacji w/w celów). Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy ze Spółką przez okres wymagany przez 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 

Spółka informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub 

niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi 

do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwia wykonanie tego celu, tj. zamiaru zawarcia umowy. 

 

 

Miejscowość Kalisz, dn. 27.09.2019 

http://www.femizone.pl/
mailto:iod@meringer.pl

