REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „WAKACJE Z COSMSOCIENCE”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży premiowej ( zwanej dalej Promocją ) jest Sklep internetowy
Cosmoscience sprzedający produkty kosmetyczne działający pod adresem http://
www.cosmsocience.pl prowadzony jest przez Cosmoscience Sp. z o. o. z siedzibą ul. Karmelkowa
29/21 52-437 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego – pod numerem KRS
0000290995 Z kapitałem zakładowym 50.000,00 zł opłaconym w całości, Nr REGON: 020620000, Nr
NIP: PL8942922873
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach sklep
zamieszcza na stronie WWW.COSMSOCIENCE.PL
3. Sprzedaż towarów objętych promocją trwa od 02 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
4. Promocja zaczyna się od 2 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Organizator powiadomi na
stronie http:// www.cosmsocience.pl o zakończeniu Promocji.
5. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski.
6. Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki uczestników.
7. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Promocji, zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji
wejdą trzy osoby reprezentujące Organizatora. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem
Promocji. Do jej obowiązków należy sporządzenie protokołu z losowania nagrody oraz rozpatrywanie
reklamacji.
8. W promocji biorą udział produkty będące w ofercie sprzedawcy bądź dostępne w magazynie lub u
dostawców.
WARUNKI PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest do lekarzy prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne
oraz jako osoby prawne posiadających adres siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy
łącznie spełnią następujące warunki :
a) w dniach od 2 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonają zakupu towarów będących w ofercie
Organizatora za kwotę w wysokości minimum 10.000 zł
b) w terminie od dnia 02 lipca nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. prześlą pocztą elektroniczną
pod adresem: biuro@cosmoscience.pl poniżej wymienione dane :
- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą : imię, nazwisko, nazwę firmy, adres,
numer telefonu, adres email, numer faktury, numer NIP, oświadczą o akceptacji zasad regulaminu
Promocji oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. .
- dla osób prawnych: nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres email, numer faktury, numer NIP,
nazwisko i imię reprezentująca podmiot, numer faktury, oświadczą o akceptacji zasad regulaminu
Promocji.
- do dnia 31 sierpnia 2017 r. faktura za zakupiony towar będzie w całości zapłacona i uznana na
rachunku bankowym Organizatora.
2. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez uczestników pod kątem ich
prawdziwości, poprawności oraz kompletności. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z
uczestnikiem Promocji celem weryfikacji lub uzupełnienia danych przesłanych w zgłoszeniu.
Organizatorowi ponadto przysługuje prawo żądania przedłożenia potwierdzenia zapłaty faktury VAT
wystawionej za zakup towaru na kwotę minimum 10.000 zł.

3. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione
w podmiotach zajmujących się dystrybucją towarów zakupionych u Organizatora.
NAGRODA
1. Nagrodą Promocji jest tygodniowy pobyt w Grecji w hotelu 5* lub 4* dla uczestnika promocji wraz
z jedną osoba towarzyszącą.
2. Nagrodę otrzyma ten uczestnik, który dokona na najwyższą kwotę zakupów u Organizatora w
okresie od 2 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2017 r.
4. Termin realizacji nagrody przewidziano w okresie od dnia 20 września 2017 r., do dnia 30 listopada
2017 r.
5. Nagroda, która nie zostanie odebrana bądź zrealizowana w okresie do dnia 30 listopada 2017 r. nie
podlega ponownemu wydaniu bądź zamiany na ekwiwalent.
6. Przekazanie nagrody zwycięzcy odbędzie się poprzez przesłanie pocztą polską bądź kurierem.
7. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
Prawo do nagrody przysługuje zwycięzcy i nie jest zbywalne.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI
1. Dane osobowe uczestników promocji są przetwarzanie dla celów Promocji zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź, zm)
2. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póź. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Promocji. Dane osobowe
uczestników Promocji przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Promocji. Każdy z uczestników Promocji ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie
niezbędne do rozstrzygnięcia Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacja uczestnika może być zgłoszona na piśmie przez cały czas trwania Promocji jednakże
nie później niż do 14 dni od daty otrzymania nagrody.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora Promocji w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń
w sądzie.
3. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje otrzymane pisemnie i przesłane na adres siedziby Organizatora
Promocji: Cosmoscience Sp. z o. o. z siedzibą 52-437 Wrocław ul. Karmelkowa 29/21.
4. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z
Regulaminem Promocji. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie
zasad. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http:// www.cosmsocience.pl oraz w wersji
papierowej w siedzibie Organizatora.
6. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji określone są w niniejszym Regulaminie
oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. Wszelkie informacje dostępne w materiałach
reklamowych mają charakter informacyjny.

