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REGULAMIN QUIZU ARONPHARMA 

 

§1 Informacje podstawowe 

1. Organizatorem Quizu (dalej „Quiz”) jest AronPharma sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy 

Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 

0000762145, NIP: 9571111921, REGON: 0000762145, o kapitale zakładowym 10.000,00 

złotych. 

2. Uczestnikiem Quizu (dalej: „Uczestnik”) może być ́ każda osoba fizyczna, która w dniu 

rozpoczęcia Quizu spełnia łącznie następujące warunki: 

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b. zapoznała się ̨ z treścią Regulaminu, zaakceptowała go oraz wyraża zgodę 

na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora, 

c. ma skończone 18 lat, 

d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

e. dokonała zgłoszenia do Quizu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach 

określonych w Regulaminie, 

f. posiada profil osobisty na Instagramie zgodny z Regulaminem portalu Instagram,  

g. nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora, a także nie pozostaje 

w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy 

o zleceniu z Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej 

rodziny wskazanych powyżej osób, 

h. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana 

z Organizatorem,  

i. spełnienia wymagania techniczne wymagane dla korzystania z portalu Instagram.  

3. W Quizie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont 

i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Dane na osobistym profilu 

serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością. 

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w §  1 ust. 2 i ust. 3 stanowi podstawę 

do wykluczenia Uczestnika z Quizie, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w 

tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

5. Wzięcie udziału w Quizie jest w pełni dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem 

Regulaminu. 

6. Quiz organizowany jest na terytorium Polski. 

7. Quiz ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób, które spełniają warunki 

udziału w Quizie.  

8. Quiz nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany 

z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Quiz, a wszelkie 

pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu 

Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram 

z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Quizu, który skieruje przeciwko portalowi 

Instagram roszczenie związane z niniejszym Quizie. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Quizu  zgłoszenia w przypadku uznania, że nie 

jest ono zgodne z  Regulaminem, warunkami Quizu, a także w przypadku stwierdzenia, że 
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zgłoszenie zawiera treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzi w 

dobre obyczaje i zasady porządku publicznego. 

2. Celem Quizu jest promocja marki AronPharma oraz jej produktów. 

3. Quiz będzie przeprowadzony cyklicznie w każdą niedzielę o 14:00 na oficjalnym 

instagramowym profilu AronPharma, na Instastories (Relacje). Czas trwania Quizu to 24 

godziny od momentu publikacji pytań.  

4. Rozstrzygnięcie Quizu (opublikowanie wyników) nastąpi od razu po przesłaniu odpowiedzi, 

przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty publikacji. 

5. Quiz nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2022, poz.888.) Organizator oświadcza, że Quiz nie jest grą 

losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy 

od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą ww. ustawie. 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Quizu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator.  

7. Quiz zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie. 

8. Sponsorem nagród, zwanych dalej “nagrodami” lub “niespodzianką” jest Organizator. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu, zweryfikowaniem laureatów i przyznaniem nagród 

czuwają Moderatorzy Quizu, którzy są przedstawicielami Organizatora.  

 

§3 Zasady i warunki uczestnictwa w Quizie 

1. Zadanie quizowe polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania Quizu.  

2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w jednym Quizie tylko raz. 

 

§4 Nagrody 

1. Nagroda zostaną przyznane osobom, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania 

Quizu i skontaktują się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną. 

2. Nagrodą w Quizie jest kod rabatowy uprawniający do 20% zniżki na suplementy diety marki 

AronPharma. Kod rabatowy ważny będzie przez dwa tygodnie od dnia wydania nagrody. 

3. Organizator zobowiązuje się przesłać kod rabatowy zwycięzcy Quizu do 1 dnia roboczego od 

skontaktowania się zwycięzcy z Organizatorem Quizu poprzez serwis Instagram. 

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu 

Instagram wysłaną z oficjalnego Instagram Organizatora.  

5. Organizator informuje laureatów o formie niespodzianki i zasadach jej wykorzystania w 

wiadomości prywatnej. 

6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. W przypadku złożenia przez 

Zwycięzcę oświadczenia o  rezygnacji z Nagrody, poprzez przesłanie prywatnej wiadomości 

do Organizatora za pośrednictwem Instagram,  Organizator ma prawo przekazać ją innemu 

Uczestnikowi biorącemu udział w Quizie. 

7. Nagroda przewidziana w Quizie nie podlega wymianie na żadne inne rzeczy, w szczególności 

Nagroda nie może być przyznana w formie ekwiwalentu pieniężnego. 

§5 Odpowiedzialność 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Quizie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 
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2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych, które uniemożliwią lub opóźnią wręczenie przez Organizatora 

nagrody w związku z prowadzeniem Quizu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę 

w komunikacji z Uczestnikami Quizu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego. 

§6 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Quiz w zakresie imienia, nazwiska, nick, 

adresu e-mail Uczestników, przetwarzanych w ramach niniejszego Quizu jest Organizator.  

2. Dane osobowe Uczestnika Quizu będą ̨przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Quizu, w tym w celu wyłonienia Zwycięzcy Quizu. 

3. Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza 

je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane 

są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, 

dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.  

4. Administrator dokładna wszelkich starań, aby przetwarzane Pani/Pana danych osobowych 

było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób 

nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie. 

5. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące danych osobowych 

przetwarzanych z związku z udziałem w Quizie, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z 

Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

rodo@aronpharma.pl  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Quizie. 

Uczestnicy Quizie mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Uczestnik Quizu ma prawo odwołać ́ zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Quizie. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda 

Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku u z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”)). 

Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć 

udziału w Quizie. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na 

podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi 

roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na 

podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o 

rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

§8 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Quizu mogą być składane przez 

Uczestnika Quizu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora 

najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zakończenia Quizu. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji (do doręczania listów), adres-mail, jak również wskazanie preferowanego 

sposobu otrzymania odpowiedzi na reklamację, tj. (tradycyjna droga pocztowa bądź mailowo 

na wskazany adres e-mail), dokładny opis i powód reklamacji.  

mailto:rodo@aronpharma.pl
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3. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania 

Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. 

Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia 

bez rozpoznania. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.  

5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej 

otrzymania na podstawie Regulaminu.  Decyzja organizatora w sprawie reklamacji jest 

ostateczna, a o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony we 

wskazany przez siebie sposób, tj. (tradycyjną drogą pocztową bądź drogą mailową). 

W przypadku braku wskazania sposobu przesłania odpowiedzi na reklamację przez 

Uczestnika, o sposobie udzielenia odpowiedzi zdecyduje Organizator.  

§9 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Quizu dostępny jest pod adresem 

https://sklep.aronpharma.pl/uploads/Regulamin%20Quizu%20AronPharma.pdf 

2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy Quizu. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Quizu będą ̨rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z 

ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku odwołania lub zmiany daty wydarzenia, z 

którym związany jest Quiz. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na 

oficjalnym profilu marki na Instagramie (adres do profilu: 

https://www.instagram.com/aronpharma/ ). Zmiany nie będą ̨ naruszały praw uczestników 

powstałych przed zmianą. 

 

https://www.instagram.com/aronpharma/

