
 

Regulamin 
„Kampanii Edukacyjnej NYDA” 

 
1. Kampania jest prowadzona pod nazwą „Kampania edukacyjna NYDA”, dalej zwany „Kampania”. Warunki 

uczestnictwa w Kampanii określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, dalej „Regulamin”. 

2. Organizatorem Kampanii jest spółka Kumaci Ogarnięci Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 
02-261), ul. Robotnicza 11/13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000574686; REGON: 362469446; NIP: 5223037913, dalej „Organizator”.  
3. Kampania organizowana jest na zlecenie Sirowa Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 

03-931), ul. Poselska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000119845; REGON: 013287052 NIP: 9511883293, dalej „Zamawiający”. 
4. Kampania jest prowadzona w okresie od 01.08.2019r. do 31.10.2019r. lub do wyczerpania liczby Kompletów 

poradników określonej w pkt 8 Regulaminu. 
5. W Kampanii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące nauczycielami przedszkoli lub 
szkól podstawowych. Uczestnikami Kampanii mogą być osoby opisane powyżej, za wyjątkiem pracowników 

Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. W szczególności Uczestnikami Kampanii nie mogą być 

zleceniobiorcy lub osoby zatrudnione przez Organizatora oraz ich najbliżsi członkowie rodzin. Przez 
najbliższych członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, 

rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnicy Kampanii”. 
6. Warunkami uczestnictwa w konkursie jest: 

a) wysłanie Zgłoszenia w okresie trwania Kampanii, określonym w pkt 4, za pośrednictwem formularza 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wszyzglowypl.pl/kampania-edukacyjna, dalej 
„Strona” podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu placówki szkolnej lub przedszkolnej z nazwą 

i numerem placówki, dalej „Zgłoszenie”. 
b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.  

c) wypełnienie innych obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu.  
7. Każdy Uczestnik Kampanii może wziąć udział w Kampanii jednorazowo wypełniając i wysyłając Zgłoszenie.  

8. Uczestnicy Kampanii w łącznej liczbie 100 (słownie: sto), który jako pierwsi spełnią warunki uczestnictwa 

w Kampanii, otrzymają komplet 100 sztuk poradników na temat wykrywania i zapobiegania wszawicy. 
Poradniki mają 20 stron i wydawane będą w formacie A5, dalej „Komplet poradników”. 

9. Łącznie Organizator rozda 100 kompletów po 100 sztuk poradników dla każdego Uczestnika, który spełni 
warunki Regulaminu. Po wydaniu wszystkich Kompletów poradników formularz zgłoszeniowy dostępny na 

Stronie zostanie zablokowany.    

10. Przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że jest pracownikiem placówki oświatowej 
(szkoły lub przedszkola), której adres podał w Zgłoszeniu. 

11. Komplet poradników zostanie przesłany na adres podany w zgłoszeniu przesyłką kurierską do 14 dni od daty 
wpłynięcia Zgłoszenia. 

12. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stornie internetowej: 

www.wszyzglowy.pl/kampania-edukacyjna.  
13. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej. Reklamacje należy wysłać na adres Organizatora z 

dopiskiem na kopercie „Kampania Edukacyjna”. Reklamacje rozpatruje Organizator i Zamawiający. 
14. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, opis i 

wskazanie przyczyn reklamacji. 
15. Rozpatrywanie reklamacji trwa 21 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie 

Uczestnika o decyzji Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje 

prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  
16. Dane osobowe Uczestników Kampanii 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 (RODO/GDPR) oraz postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych. 

17. Administratorem danych osobowych Uczestników Kampanii jest Organizator kampanii. Dane Uczestników 
Kampanii są przetwarzane przez Organizatora jedynie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Kampanii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania i Kompletów poradników 
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każdy Uczestnik Kampanii na prawo do wglądu do swoich danych 

osobowych, ich poprawiania i usuwania. 

http://www.wszyzglowypl.pl/kampania-edukacyjna
http://www.wszyzglowy.pl/kampania-edukacyjna


18. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Kampanii określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.  

 


