
  
 

 

Regulamin promocji – „Icepaw – złap i testuj” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji i administratorem danych osobowych jest Elite Expo 

Zbigniew Joniec, z siedzibą w Łodzi, przy ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, NIP: 627 257 62 72 oraz 

Best 4 Animal Care sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-342), przy ul. Jerzego Waszyngtona 34/36, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000491823, numer NIP 

5862287278, REGON 222007846. 

2. Warunki udziału w promocji określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem). 

3. Uczestnikiem promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być ́ pełnoletnia osoba 

fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie i akceptująca go. 

4. Promocja odbywa się na stronie internetowej Pets Style, www.pets-style.pl  

5. Promocja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przystąpienie do 

promocji jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu. 

6. Czas trwania promocji: początek 20.10.2020 r., koniec 05.11.2020 r. 

 

UCZESTNIK PROMOCJI 

 

1. Promocja przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich (na chwilę dokonywania 

zgłoszenia w promocji), osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnikami promocji nie mogą̨ być małżonkowie, rodzina i pracownicy 

Organizatora. 

3. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone 

w Regulaminie staje się Uczestnikiem promocji. 

http://www.pets-style.pl/


  
 

UDZIAŁ W PROMOCJI 

 

1. Zadaniem Uczestnika promocji jest dokonanie rejestracji po przez formularz 

rejestracyjny dostępny na stronie promocji https://pets-style.pl/icepaw. 

2. Pierwsze 30 osób, które dokonały rejestracji otrzymają zestaw Icepaw. Nie jest 

wymagane dodatkowe zgłoszenie się do uczestnictwa w promocji. 

3. Każdy Uczestnik ma prawo zarejestrować się tylko jeden raz. 

4. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie uczestnika, które zawierać będą treści 

sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 

naruszające postanowienia Regulaminu. 

  

ZESTAW PROMOCYJNY 

 

1. Organizator Best 4 Animal Care sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-342), przy ul. Jerzego 

Waszyngtona 34/36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000491823, numer NIP 5862287278, REGON 222007846 jest podmiotem odpowiedzialnym 

za wydanie nagród przewidzianych w promocji. 

2. Zawartość zestawu w ramach promocji –„Icepaw – złap i testuj” 

- Icepaw lachs pure – mokra karma dla psów 100 g – 1 szt. 

- Icepaw filet pur – mokra kama dla psów 100 g – 1 szt. 

- Icepaw Omega-3 – mokra karma dla pśów 100 g – 1 szt. 

- Icepaw Dorschkaustreifen – przysmaki paski dorsza dla psów 100g (10 szt.)  - 1 opak. 

- Icepaw lachskauknochen – gryzak „rybka” dla psów – 1 szt. 

- Icepaw Hummer – przysmaki z filetów ryb i homara 100 g – 1 szt.  

3. Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona (30 zestawów), o otrzymaniu 

promocyjnego zestawu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zestaw promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę, rzeczy, ani na usługi. 

5. Uczestnik, który nie otrzyma zestawu promocyjnego ma możliwość zakupu 

produktów Icepaw w sklepie internetowym https://premium4animals.pl/ z rabatem 

https://pets-style.pl/icepaw
https://premium4animals.pl/


  
wynoszącym 25% na wszystkie produkty marki Icepaw. 

6. Kod rabatowy pozwalający zakupić zestaw w promocyjnej cenie, zostanie wysłany na 

adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 

7. Kod rabatowy jest ważny do końca trwania akcji promocyjnej (30.11.2020 r.) 

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia odbioru zestawu promocyjnego na 

osobę trzecią. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia przysługującej mu zestawu 

promocyjnego. 

10. Warunkiem odebrania zestawu promocyjnego przez Uczestnika jest poprawne 

wypełnienie formularz rejestracyjnego oraz wyrażenie wszystkich zgód regulaminowych. 

11. Nie wypełnienie przez Uczestnika promocji formularza rejestracyjnego, o której mowa  

w poprzednim punkcie, powoduje utratę̨ prawa do otrzymania zestawu promocyjnego. 

Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi niespełniającego warunków Regulaminu. 

12. Organizator zobowiązuje się do przekazania zestawu promocyjnego Uczestnikowi 

promocji w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia rejestracji. 

13. Adres korespondencyjny odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania 

nagród. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania, podania 

nieprawdziwych lub niedokładnych danych przez Uczestnika. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników promocji, w tym brak możliwości przekazania zestawu promocyjnego z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem oraz Uczestników, co do których Organizator będzie 

miał uzasadnione wątpliwości. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w Promocji Uczestników, którzy 

podejmują działania mające znamiona oszustwa, np. wielokrotne wypełnienie formularza w 

celu otrzymania większej ilości zestawów promocyjnych niż  jeden. 



  
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

1. Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 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) Elite Expo Zbigniew Joniec oraz Best 4 Animal 

Care sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie 

art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Elite Expo 

Zbigniew Joniec oraz Best 4 Animal Care sp. z o.o. mają prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Elite Expo Zbigniew Joniec w Łodzi, 

przy ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2 oraz Best 4 Animal Care sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni  

(81-342), przy ul. Jerzego Waszyngtona 34/36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000491823, numer NIP 5862287278, REGON 222007846. 

2. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:  

redakcja(at)elite-expo.pl. 

3. Elite Expo Zbigniew Joniec oraz Best 4 Animal Care sp. z o.o. informują o prawie 

wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie  

z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2. 

4. Elite Expo Zbigniew Joniec oraz Best 4 Animal Care sp. z o.o. informuje, że przetwarza 

dane osobowe uczestników promocji i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. 

a) RODO w celu opisanym w niniejszy Regulaminie. Dane zostały zebrane na podstawie 

dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana. Nie udzielenie zgody 

lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości brania udziału w promocji lub 

otrzymania nagrody. 

 



  
5. Odbiorcami danych osobowych będą Elite Expo Zbigniew Joniec oraz Best 4 Animal 

Care sp. z o.o. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 5 lat 

od momentu ich pozyskania 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z promocji będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w trakcie jej trwania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Promocji w każdym czasie. 


