Regulamin sprzedaży promocyjnej „Przepis na pyszny gest”
zwany dalej „Regulaminem”.
1. Sprzedaż promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Promocją", jest prowadzona pod nazwą „Przepis na pyszny gest”.
2. Organizatorem Promocji, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Organizatorem”, jest spółka Hochland Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu,
ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106528 NIP:
566-00-13-371, kapitał zakładowy 19 885 800,00 złotych.
Techniczną obsługę Promocji prowadzić będzie V&P Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000429425, NIP 779-24-07-300.
3. Promocja urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Promocja trwa od dnia 15.12.2019 r. do dnia 6.4.2020 r. Czas trwania Promocji
obejmuje sprzedaż promocyjną (od dnia 15.12.2019 r. do dnia 6.04.2020 r. z
zastrzeżeniem pkt 6), zgłoszenia do Promocji (od dnia 11.02.2020 r. do dnia
6.04.2020 r.) i wydanie nagród (od dnia 11.02.2020 r. do dnia 6.04.2020 r.).
5. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie nabyte przez Uczestnika w sklepie
detalicznym na terenie Polski, oznaczone znakiem promocyjnym prowadzonej
równolegle z niniejszą Promocją loterii promocyjnej „Loteria HOCHLAND” (zwanym
dalej w treści Regulaminu „Znakiem Promocyjnym”) o wyglądzie określonym w
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, następujące produkty marki Hochland:
1) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 135 g,
2) Hochland Kanapkowy z Szynką serek kremowy twarogowy 135 g,
3) Hochland Kanapkowy z Ogórkiem i Koperkiem serek kremowy twarogowy 135 g,
4) Hochland Kanapkowy z Prażoną Cebulką serek kremowy twarogowy 135 g,
5) Hochland Kanapkowy ze Szczypiorkiem serek kremowy twarogowy 135 g,
6) Hochland Kanapkowy z Czosnkiem i Ziołami serek kremowy twarogowy 135 g,
7) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 240 g,
8) Hochland Kanapkowy Śmietankowy Mini serek kremowy twarogowy 120g,
9) Hochland Kanapkowy Śmietankowy + ze Szczypiorkiem Mini serek kremowy twarogowy
120g,
10)Hochland Kanapkowy Śmietankowy + z Ogórkiem i koperkiem Mini serek kremowy
twarogowy 120g,
11)Hochland Gouda ser żółty w plastrach 135 g,
12)Hochland Gouda Wędzona ser żółty w plastrach 135 g,
13)Hochland Edamski ser żółty w plastrach 135 g,
14)Hochland Maasdamer ser żółty w plastrach 135 g,
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15)Hochland Tylżycki ser żółty w plastrach 135 g,
16)Hochland Burger&Toast ser żółty w plastrach 135g,
17)Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
18)Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
19)Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
20)Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
21)Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
22)Hochland Grzybobranie ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
23)Hochland Cztery Sery ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
24)Hochland Kwartett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
25)Hochland Tercett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
26)Hochland Sortett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
27)Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
28)Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
29)Hochland Gouda ser kremowy topiony w kubku z Goudą 140 g,
30)Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w kubku z Maasdamerem 140 g,
31)Hochland Gouda z Pomidorami i Szczypiorkiem ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
pomidorami i szczypiorkiem 140 g,
32)Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w kubku z Emmentalerem 140 g,
33)Hochland Gouda z Szynką i Cebulką ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
szynką i cebulką 140 g,
34)Hochland Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
35)Hochland Tost ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
36)Hochland z Szynką ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
37)Hochland ze Szczypiorkiem ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
38)Hochland Cheddar ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
39)Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w plastrach z Emmentalerem 130 g,
40)Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
41)Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w plastrach z Maasdamerem 130 g,
42)Hochland Fit Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
43)Hochland Na Gorąco! z Szynką i Pieczarkami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
44)Hochland Na Gorąco! z Pomidorami i Ziołami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
45)Hochland Na Gorąco! z Salami i Chili ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
46)Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 100g,
47)Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 90g,
48)Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 100g,
49)Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
50)Hochland ze Szczypiorkiem i Cebulą ser kremowy topiony w bloczku 100g,
51)Hochland ze Szczypiorkiem i Cebulą ser kremowy topiony w bloczku 90g,
52)Hochland z Papryką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
53)Hochland z Pieczarkami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
54)Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w bloczku z Emmentalerem 90g,
55)Hochland Gouda ser kremowy topiony w bloczku z Goudą 90g,
56)Hochland z Salami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
57)Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w bloczku 90g.
- zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. Tylko Produkt Promocyjny zawierający
Znak Promocyjny bierze udział w Promocji.

2

W przypadku Produktów Promocyjnych wskazanych powyżej w pkt 5 od ust. 1) do
ust. 45) - pod Znakiem Promocyjnym znajduje się zdrapka, pod którą ukryty jest
unikalny 9 – znakowy alfanumeryczny kod, uprawniający do udziału w Promocji,
zwany dalej „Kodem”.
W przypadków Produktów Promocyjnych, wskazanych powyżej w pkt 5 od ust. 46)
do ust. 57) – na wewnętrznej stronie papierowej etykiety znajduje się kod z
unikalnym 9–znakowym alfanumerycznym kodem uprawniającym do udziału w
Promocji zwanym dalej „Kodem”.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w
Promocji rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 15.12.2019 r. i kończy w dniu
6.04.2020 r. lub wcześniej, po wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych.
Nabycie Produktu Promocyjnego po dniu 6.04.2020 r. nie uprawnia do wzięcia
udziału w Promocji. Udział w Promocji jest dobrowolny.

UCZESTNICY PROMOCJI
7. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych
w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego
Regulaminu), zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, występująca w
niniejszej Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221
Kodeksu Cywilnego i spełniająca warunki Regulaminu Promocji. W Promocji nie
mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej. Uczestnik identyfikowany jest poprzez dane osobowe podane
przez siebie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w Formularzu
rejestracyjnym lub Koncie Uczestnika w prowadzonej równolegle z niniejszą
Promocją loterii promocyjnej „Loteria HOCHLAND” (a w przypadku, gdy Uczestnik
nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również ich przedstawicieli lub
opiekunów). W przypadku gdy do Promocji zgłasza się osoba nieposiadająca pełnej
zdolności do czynności prawnych, musi posiadać zgodę przedstawiciela lub
opiekuna ustawowego na udział w Promocji. W przypadku, gdy Nagrodę w Promocji
chce uzyskać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
wszystkie formularze, oświadczenia i kwestionariusze, o których mowa w kolejnych
postanowieniach Regulaminu, wypełnia przedstawiciel lub opiekun ustawowy, a
nagroda wydawana jest przedstawicielowi lub opiekunowi ustawowemu.
8. Nagród w Promocji nie mogą otrzymać członkowie Zarządu i pracownicy
Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek,
dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w
rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, jak i osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
9. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
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ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
10. Aby wziąć udział w Promocji należy łącznie spełnić poniższe warunki:
a) w dniach od 15.12.2019 r. do 6.04.2020 r. nabyć co najmniej jeden Produkt
Promocyjny.
b) w dniach od 11.02.2020 r. do 6.04.2020 r. (data wpływu zgłoszenia na serwer
obsługujący Promocję) dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Promocji poprzez
wpisanie Kodu, zaznaczenie pola z captcha na stronie www.loteriahochland.pl oraz dodatkowo poprzez zarejestrowanie się do prowadzonej
równolegle z niniejszą Promocją loterii promocyjnej „Loteria HOCHLAND”
poprzez Formularz rejestracyjny lub poprzez Konto Uczestnika loterii
promocyjnej „Loteria HOCHLAND” wraz z zaznaczeniem checkboxa ”Chcę
otrzymać przepis z serem Hochland”, i kliknięcie pola „Wyślij”.
11. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.
a) Po wpisaniu na ww. stronie internetowej Kodu oraz i zaznaczeniu pola z
captcha zgodnie z pkt 10 b) Regulaminu, system Promocji sprawdza, czy
wpisany Kod jest prawidłowy oraz czy nie został on już wykorzystany w toku
Promocji lub w toku prowadzonej równolegle z niniejszą Promocją loterii
promocyjnej „Loteria HOCHLAND”
b) W przypadku dokonania zgłoszenia Kodu już wykorzystanego w zgłoszeniu do
Promocji lub w toku prowadzonej równolegle z niniejszą Promocją loterii
promocyjnej „Loteria HOCHLAND”, pojawi się tekstowa informacja o błędnym
Kodzie. W takim przypadku Uczestnik nie otrzyma Nagrody w Promocji.
c) W przypadku, gdy po wpisaniu Kodu oraz zaznaczeniu pola z captcha zgodnie
z pkt 10 b) Regulaminu, na ekranie urządzenia nie pojawi się informacja o
błędnym Kodzie, Uczestnik może wypełnić formularz rejestracyjny zwany dalej
„Formularzem rejestracyjnym” do ww. równoległej loterii Hochland albo
zarejestrować swoje Konto użytkownika w ww. równoległej loterii Hochland (a
w przypadku posiadania już tego Konta Użytkownika - zalogować się na to
konto). Dokończenie zgłoszenia Kodu Poprzez Formularz rejestracyjny albo
poprzez Konto Użytkownika wraz z zaznaczeniem checkboxa ”Chcę otrzymać
przepis z serem Hochland”, i kliknięcie pola „Wyślij” jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w Promocji.
12. Rejestracja Formularza rejestracyjnego lub rejestracja Konta Użytkownika
odbywają się zgodnie z regulaminem w ww. równoległej loterii Hochland.
Zaznaczając chceckbox ”Chcę otrzymać przepis z serem Hochland” i kliknięcie pola
„Wyślij” Uczestnik (lub jego opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych podczas zgłoszenia do ww. loterii następujących danych osobowych:
- imienia i nazwiska,
- numeru telefonu kontaktowego,
- adresu e-mail,
na potrzeby przeprowadzenia niniejszej Promocji, jak również na przesłanie na adres
e-mail Uczestnika (lub jego opiekuna prawnego) linka umożliwiającego pobranie
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stanowiących nagrody przepisów przepisów kulinarnych z wykorzystaniem serów
Hochland.
13. Wymóg wypełnienia Formularza rejestracyjnego (i analogicznie dokończenia
zgłoszenia poprzez Konto użytkownika) bezpośrednio po wpisaniu Kodu, oznacza w
szczególności, iż Uczestnik nie powinien w międzyczasie wyłączać lub restartować
komputera bądź urządzenia służącego mu do dokonania zgłoszenia, ani wyłączać
przeglądarki internetowej lub karty bądź strony w tej przeglądarce, na której dokonał
zgłoszenia. Po prawidłowej rejestracji, na stronie internetowej ukaże się komunikat
informujący, że wypełniony Formularz rejestracyjny został zarejestrowany, a w
przypadku zgłoszenia poprzez Konto użytkownika komunikat potwierdzający
dokonanie zgłoszenia. W przypadku, gdy podczas wypełniania powyższego
Formularza rejestracyjnego (i analogicznie zgłoszenia poprzez Konto użytkownika)
Uczestnik wyłączy lub zrestartuje komputer bądź urządzenie służące mu do
wypełniania kwestionariusza, albo wyłączy przeglądarkę internetową lub kartę bądź
stronę w tej przeglądarce, wówczas nagroda nie jest przyznawana.
14. Formularz rejestracyjny do równoległej z niniejszą Promocją loterii promocyjnej
„Loteria HOCHLAND” będzie również zawierał checkbox z zapytaniem, czy
Uczestnik chce założyć konto, w celu ułatwienia dokonywania zgłoszenia kolejnych
Kodów. Jeśli Uczestnik chce założyć konto, zobowiązany jest zaznaczyć powyższy
checkbox oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług drogą
elektroniczną, wpisać ustanowione przez siebie hasło dostępu do swojego konta, a
następnie powtórzyć podane hasło. W celu zakończenia procesu zakładania konta,
Uczestnik zostanie poproszony o aktywację konta klikając w link aktywacyjny
otrzymany na podany adres e-mail.
Jeśli Uczestnik spełni warunki niezbędne do utworzenia konta, po ukazaniu się
komunikatu, iż wypełniony Formularz rejestracyjny został zarejestrowany do Loterii,
Uczestnik otrzymuje status Uczestnika zarejestrowanego w akcji promocyjnej i
zostaje utworzone konto Uczestnika zwane dalej „Kontem Uczestnika”.
.
15. W przypadku spełnienia po raz kolejny warunku nabycia Produktu Promocyjnego
określonego i chęci zgłoszenia kolejnego Kodu do akcji promocyjnej, Uczestnik,
który:
 nie założył Konta Uczestnika może spełnić ponownie warunki określone w pkt
10b), z zastrzeżeniem iż każdy Uczestnik, który nie założył Konta Uczestnika
może to zrobić, podczas kolejnego zgłaszania Kodu.
 założył Konto Uczestnika może po zalogowaniu się na swoje Konto
Uczestnika spełnić warunki określone w pkt 10b).
16. Każdy prawidłowo wypełniony Formularz rejestracyjny lub zgłoszony Kod
(dotyczy Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia Kodu za pomocą Konta
użytkownika) zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie bierze udział
w Promocji, z tym zastrzeżeniem, że Kody wykorzystane już wcześniej w Loterii lub
w Promocji, nie uprawniają do ponownego udziału w tych akcjach promocyjnych.
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17. Formularz rejestracyjny i formularz do rejestracji Konta użytkownika będą
również zawierały checkbox z zapytaniem, czy Uczestnik jest osobą pełnoletnią, czy
jeżeli jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych posiada
zgodę przedstawiciela lub opiekuna ustawowego na wzięcie udziału w akcji
promocyjnej.
18. Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Promocji wielokrotnie, z
zastrzeżeniem, iż ten sam Kod może być wykorzystany do odebrania tylko jeden raz
Nagrody w Promocji.
Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń z tym
samym Kodem w akcji promocyjnej zostanie zarejestrowany ten Kod, który jako
pierwszy został prawidłowo zarejestrowany.
W przypadku dokonania zgłoszenia Kodu już wykorzystanego we wcześniejszym
zgłoszeniu pojawi się tekstowa informacja o błędnym Kodzie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji i Loterii tych
Uczestników wszystkich zgłoszonych przez nich Kodów, w stosunku do których
Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminów Promocji lub
Loterii, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik
wpływa na przebieg akcji promocyjnej w sposób nieuprawniony poprzez użycie
narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo,
budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego, lub
pozyskał Kody uprawniające do zgłoszenia w Loterii i Promocji w sposób niezgodny
z zasadami Regulaminu. Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Promocji
i Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.
NAGRODY W PROMOCJI
21. Nagrodami w Promocji będzie 20 (dwadzieścia) rodzajów przepisów kulinarnych
z wykorzystaniem serów Hochland, których pozyskanie przez Uczestników będzie
możliwe drogą elektroniczną po spełnieniu warunków określonych niniejszym
Regulaminem.
Każdy Uczestnik, który zarejestruje się do prowadzonej równolegle z niniejszą
Promocją loterii promocyjnej „Loteria HOCHLAND” i zarejestruje w niej 1 (jeden)
unikalny, dotychczas niewykorzystany Kod, a także zgłosi się do równoległego
udziału w niniejszej Promocji w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’ po uprzednim
zaznaczeniu checkboxa ”Chcę otrzymać przepis z serem Hochland” będzie
uprawniony do otrzymania 1 (jednej) Nagrody w postaci 1 (jednego) przepisu
kulinarnego z wykorzystaniem serów Hochland.
W przypadku zarejestrowania przez Uczestnika w sposób określony w Regulaminie
kolejnych unikalnych i dotychczas niewykorzystanych Kodów, Uczestnik nabędzie
prawo do otrzymania Nagród- każda w postaci 1 (jednego) przepisu kulinarnego z
wykorzystaniem serów Hochland- w ilości odpowiedającej ilości zarejestrowanych
Kodów.
Wartość poszczególnej nagrody w postaci pojedynczego przepisu kulinarnego
wynosi 5 (pięć) groszy.
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Uczestnicy, którzy będą posiadali Konto użytkownika, będą mogli w każdej chwili
zrezygnować z otrzymywania wiadomości umożliwiających im pobranie kolejnych
przepisów poprzez kliknięcie w stopkę maila od Organizatora z linkiem
umożliwiającym pobranie stanowiącego Nagrodę w Promocji przepisu kulinarnego.
Nagrody nie będą przyznawane Uczestnikowi w sposób losowy, lecz według
ustalonej przez Organizatora kolejności od pierwszego do dwudziestego przepisu
kulinarnego, w zależności od ilości zgłoszonych uprzednio przez Uczestnika Kodów
w Promocji.
W przypadku uzyskaniu przez Uczestnika prawa do wszystkich dwudziestu
przepisów i dalszego zgłaszania przez Uczestnika Kodów w Promocji, będzie on
otrzymywał prawo do pobierania przepisów kulinarnych ponownie począwszy od
pierwszego przepisu kulinarnego.
Warunki odbioru Nagrody.
22. Aby odebrać nagrodę, Uczestnik może kliknąć w link przesłany na jego adres email przez Organizatora bezpośrednio po prawidłowym zgłoszeniu Kodu wraz z
zaznaczeniem przez Uczestnika checkboxa ”Chcę otrzymać przepis z serem
Hochland” i kliknięciu przez Uczestnika w pole „Wyślij”. Powołane w zdaniu
pierwszym kliknięcie w ten link spowoduje rozpoczęcie procesu „pobierania” przepisu
kulinarnego stanowiącego nagrodę na urządzenie Uczestnika.
Ww. linki będą aktywne do zakończenia Promocji.
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wydania
nagrody w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’.
23. Warunkami uzyskania nagrody w Promocji są również wyrażenie przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu
wydania Nagrody, która to zgoda jest udzielana przez kliknięcie przycisku ,,Wyślij’’,
jak również wyrażenie przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji
handlowych w postaci linków umożliwiających pobranie stanowiących Nagrody
przepisów kulinarnych, na podany przez Uczestnika jego adres elektroniczny w celu
wydania Nagrody w Promocji, która to zgoda jest udzielana przez Uczestnika przez
zaznaczenie checkboxa ”Chcę otrzymać przepis z serem Hochland”.

DANE OSOBOWE
24. Przetwarzanie danych osobowych przez Hochland Polska Sp. z o.o.
1) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Promocji (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, również ich przedstawicieli lub opiekunów) jest spółka
Hochland Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2, 64-530
Kaźmierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000106528 NIP: 566-00-13-371, kapitał zakładowy 19 885 800,00 złotych
(dalej „Hochland Polska”). Z Administratorem można się skontaktować pod
adresem jego siedziby lub daneosobowe@hochland.com.
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2) Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z wymogami
Rozporządzenia 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) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej „RODO”).
3) Hochland Polska przetwarza dane osobowe w celu organizacji Promocji, w
tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu wysyłki drogą
elektroniczna linków pozwalających na pobranie Nagród w Promocji.
4) Hochland Polska przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na
ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu realizacji swoich
prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegających na
dochodzeniu, ustaleniu lub obronie przed roszczeniami.
5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w
Promocji następuje w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’ po uprzednim
zaznaczeniu checkboxa ”Chcę otrzymać przepis z serem Hochland”. W
przypadku cofnięcia zgody, dotychczasowe zgłoszenia Uczestnika nie wezmą
udziału w dalszej części Promocji i utraci on prawo do otrzymania Nagrody w
Promocji. Zakres przetwarzanych przez Hochland Polska Sp. z o.o. danych
osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email (dotyczy Uczestników Promocji, a w przypadku, gdy Uczestnik nie
posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również ich przedstawicieli
lub opiekunów).
6) Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Administratora
oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podmioty
świadczące usługi marketingowe związane z organizacją Promocji, dostawcy
usług informatycznych i wsparcia technicznego, doradcy księgowi i prawni
itp.), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do
realizacji swoich zadań.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
8) Dane osobowe Uczestników Promocji (a w przypadku, gdy Uczestnik nie
posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również ich przedstawicieli
lub opiekunów) będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz
dodatkowo przez okres 6 m-cy po jej zakończeniu jako czas niezbędny do
obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji, a w przypadku
Uczestników będących Laureatami – brakiem możliwości wydania Nagrody.
10)Dane
osobowe
nie
będą
wykorzystywane
do
podejmowania
zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
25. Informacje o prawach przysługujących podmiotowi danych.
Osobom przysługuje prawo do:
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 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji przez Uczestnika. Cofnięcie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania nagrody jest równoznaczne z
rezygnacją z Nagrody przez Uczestnika.
26. Infolinia
Dane osobowe w postaci numeru telefonu Uczestnika, który bezpośrednio
skontaktuje się z numerem infolinii Promocji, będą przetwarzane przez Organizatora
Promocji na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej przez prośbę o oddzwonienie na
podany przez niego numer wyłącznie w zakresie potrzebnym do oddzwonienia do
Uczestnika przez pracownika infolinii Promocji, po czym ten numer telefonu będzie
zanonimizowany.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
27. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej
Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm).

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników promocji od
dnia rozpoczęcia promocji, najpóźniej do końca kwietnia 2020 r. (data wpłynięcia
reklamacji do wyznaczonej przez Organizator do technicznej obsługi Promocji: V&P
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Nehringa 10, 60-247 Poznań
lub na adres elektroniczny: kontakt@loteriahochland.pl.
29. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej (dostarczone osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na
adres: V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247
Poznań lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
kontakt@loteria-hochland.pl z dopiskiem „Sprzedaż promocyjna „Przepis na pyszny
gest””- reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
zamieszkania Uczestnika datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz
treść żądania wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres
elektroniczny do komunikacji.
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30. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu
wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o
wyniku reklamacji, przy czym za dzień rozpatrzenia reklamacji uznaje się dzień
nadania do Uczestnika odpowiedzi przez wyznaczoną przez Organizatora do
technicznej obsługi Promocji: V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. .
W przypadku złożenia reklamacji osobiście lub przesyłką rejestrowaną, odpowiedź
na reklamację zostaje przesłana na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
odpowiedź na reklamację zostaje przesłana na adres elektroniczny wskazany przez
Uczestnika.
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
31. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w
siedzibie Organizatora w godz 9:00-17:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy) oraz na stronie internetowej www.loteria-hochland.pl w
terminie 15.12.2019 r. do końca kwietnia 2020 r.
32. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.
33. Nagrody nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Uczestnikowi nie
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Prawo do
nagrody w Promocji nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez
laureata.
Załącznik nr 1
Dwa wzory wyglądu Znaku Promocyjnego w skali 1:1.
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