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22.06.2020 – 30.06.2021 

 
§1. 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej 

pod nazwą „Kwasy Omega-3 z Norwegii za darmo”. 
2. Akcja promocyjna „Kwasy Omega-3 z Norwegii za darmo” 

(„Promocja”) jest organizowana przez Natural Pharmaceuticals spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 
28, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000343007, NIP: 951-229-85-27 o 
kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000zł, („Organizator” lub 
„Natural”). 

3. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora – 

suplementów diety. 
5. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne. 
6. Promocja trwa od 25.11.2020 do 30.06.2021 lub do wyczerpania 

zapasów Produktu.  
7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.natural.pl. 
 

§ 2. 
Uczestnicy Promocji 

1. Osoba przystępująca do Promocji staje się Uczestnikiem 
(„Uczestnik”). 

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca 
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie 
zalegająca z płatnościami na rzecz Natural Pharmaceuticals. 

3. Z możliwości uczestnictwa w Promocji wyłączeni są pracownicy  
i współpracownicy Organizatora. 

 
§3. 

Zasady i warunki Promocji 
1. Promocja dotyczy suplementu diety – miesięcznego zapasu 

OmegaMarine Forte+ – 60 kapsułek (Produkt), który zostanie wysłany 
do Uczestnika jednorazowo w okresie trwania Promocji za darmo. 

2. Produkt nie podlega wymianie na gotówkę lub innego rodzaju 
świadczenie. 

3. Produkt zostanie wysłany na adres wskazany podczas składania 
zamówienia przez Uczestnika. 

4. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest złożenie 
zamówienia Produkt: 

a. przez wypełnienie formularza zamówienia na jednej ze 
stron internetowych: www.omegazadarmo.pl lub 
www.dlaczegoomega3.natural.pl lub 
www.dlaczegoomega.pl lub 

b. telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 801 900 000. 
5. Uczestnik Promocji może dokonać tylko jednego zamówienia na 

Produkt na gospodarstwo domowe. 
6. W okresie kolejnych 12 miesięcy tylko jedno zamówienie na Produkt 

przysługuje na jedno gospodarstwo domowe, co oznacza, że w tym 
okresie na raz podany przez kogokolwiek w zamówieniu adres może 
zostać zamówiona tylko jeden Produkt. 

7. Dokonanie zamówienia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem i w całości go akceptuje. 
 
 

§4. 
Ochrona danych osobowych  

1. Dane osobowe Uczestników 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Natural. 
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 
4. Dane osobowe Uczestników uzyskane zgodnie z Regulaminem będą 

przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji niniejszej akcji 
promocyjnej do czasu jej zakończenia oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług 
własnych Organizatora (w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
Organizatora) do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Uczestnik  może w 
każdym czasie żądać dostępu do jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia ich 
przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie 
niezbędnym do realizacji powyższych celów. 

6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

7. Organizator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z 
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
DPO@natural.pl. Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.natural.pl, w zakładce polityka prywatności. 
 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

1. Produkt zostanie wysłany listem zwykłym za pośrednictwem Poczty 
Polskiej S.A. Koszt przesyłki Produktu w kwocie 9,95 zł ponosi 
Uczestnik. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
nieprawidłowych danych osobowych zawartych w zamówieniu, które 
uniemożliwiają odnalezienie Uczestnika, za zamówienia złożone po 
upływie terminu wskazanego w Regulaminie, jak również za 
zniszczenia Produktu w trakcie transportu. 

3. Organizator oświadcza, że Produkty są zwolnione z podatku 
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a 
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1509, z późn. zm.). 

4. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 w zw. ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221, z późn. zm.) 
wydanie próbek Produktu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług. 

5. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora dotyczące uczestnictwa 
w akcji promocyjnej określone są w niniejszym Regulaminie, wszelkie 
treści w tym zakresie zawarte w materiałach reklamowo-
promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.11.2020. 
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