Regulamin programu „Testuj piec do pizzy Optima Pizza Express Napoli przez 30 dni kupując
na www.jakumammy.pl”

1. MindOpen Michał Adamczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 14a/106, 01-310,
Warszawa, NIP: 522-261-27-23, REGON: 141512446 („MindOpen") jest organizatorem akcji
"Testuj piec do pizzy Optima Pizza Express Napoli przez 30 dni kupując na
www.jakumammy.pl", polegającej na możliwości przetestowania produktu Optima
zakupionego w trakcie trwania akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym regulaminie („Regulamin”).
2. Informacje dotyczące Akcji Promocyjnej i sposobu uczestnictwa stanowią część Regulaminu.
Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
3. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja Promocyjna
trwa od 28.07.2019 do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów.
4. Akcja Promocyjna obejmuje produkt firmy Optima Pizza Express Napoli dalej „Produkt
Optima".
5. W Akcji Promocyjnej może uczestniczyć wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
Cywilnego, posiadający pełną zdolność prawną oraz konto bankowe i miejsce zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który nabywa Produkt Optima w czasie trwania Akcji
Promocyjnej w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub inną
działalnością zawodową ("Uczestnik"), z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej, który wcześniej dokonał takiego
zakupu Produktu Optima i zwrócił go w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz.
7. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej: (i) Produkt Optima musi zostać zakupiony poprzez
stronę internetową Jak u Mammy na www.jakumammy.pl w okresie trwania Akcji Promocyjnej;
(ii) Produkt Optima musi być używany w normalnych warunkach domowych i utrzymywany
zgodnie z dostarczonymi instrukcjami; oraz (iii) Produkt Optima nie może być przedmiotem
umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy lub innej umowy, w wyniku której osoba trzecia mogłaby
mieć jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Optima z tytułu Akcji Promocyjnej.
8. Akcja Promocyjna umożliwia Uczestnikowi testowanie zakupionego Produktu Optima przez
okres maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania i jego zwrot bez podania przyczyny.
9. Uczestnik, który zdecyduje się zwrócić Produkt Optima w ramach Akcji Promocyjnej ma prawo
do otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że powiadomi on MindOpen o
swojej decyzji o zwrocie Produktu Optima w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Produktu Optima
i spełni warunki określone w Regulaminie. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, należy
skontaktować się z MindOpen wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@jakumammy.pl
lub skontaktować się z infolinią pod numerem 793 100 135 powołując się na nazwę Akcji
Promocyjnej. Odstąpienie od umowy jest ważne z dniem przesłania wiadomości e-mail o
odstąpieniu od umowy.
10. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Produktu Optima w ciągu 7 dni kalendarzowych od
przesłania informacji o odstąpieniu od umowy. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa uczestnik.
W celu nadania przesyłki należy skontaktować się z firmą MindOpen pod numerem +48 793
100 135.
11. MindOpen nie będzie przyjmował zwrotu Produktu Optima, który uległ uszkodzeniu w czasie
transportu w wyniku jego niewłaściwego zapakowania lub został uszkodzony z powodu braku
odpowiedniej dbałości o Produkt Optima. W przypadku otrzymania Produktu Optima w stanie
nieuszkodzonym, MindOpen zwróci pełną cenę zakupu metodą pierwotnie użytą do zakupu
Produktu Optima.
12. Jeżeli Uczestnik skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, otrzyma pełny zwrot ceny
zapłaconej za zamówiony Produkt Optima. Zwrot kosztów do Uczestnika nastąpi w
najszybszym możliwym czasie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 30 dni od dnia

przesłania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, przy czym MindOpen może wstrzymać
się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu Optima.
13. MindOpen ma swobodę ustalenia czy warunki Regulaminu upoważniające do zwrotu
pieniędzy w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej zostały spełnione.
14. Niniejsza Akcja Promocyjna nie ogranicza, ani nie modyfikuje jakichkolwiek praw
przysługujących Uczestnikowi na mocy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu
sklepu internetowego Jak u Mammy umieszczonego na stronie internetowej, lecz jedynie je
uzupełnia.
15. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
Regulaminu jest MindOpen. Dane osobowe przekazane MindOpen przez Uczestników w
związku z zakupem Produktu Optima zgodnie z Regulaminem są gromadzone i
wykorzystywane przez MindOpen wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. W
sprawach związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych osobowych Uczestników,
obowiązują postanowienia polityki prywatności MindOpen umieszczone na stronie
internetowej https://jakumammy.pl/content/6-polityka-prywatnosci-sklepu.
16. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji Promocyjnej mogą składać wyłącznie
Uczestnicy Akcji Promocyjnej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
sklep@jakumammy.pl lub kontaktując się z infolinią pod numerem 793 100 135, podając
nazwę akcji " Testuj piec do pizzy Optima Pizza Express Napoli przez 30 dni kupując na
www.jakumammy.pl ". MindOpen informuje o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty email w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

Załącznik nr 2
Oświadczenie zwrotu do Programu „Testuj piec do pizzy Optima Pizza Express Napoli przez 30
dni kupując na www.jakumammy.pl”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane adresowe Uczestnika Programu:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) ………………………
Kod pocztowy:………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….………………
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..……….………
Nr konta bankowego (IBAN)…………………………………………………………………………….
Nazwa banku:…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenia Uczestnika Programu akceptacji regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych w celach przeprowadzenia Programu:
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Programu „Testuj piec do pizzy Optima Pizza
Express Napoli przez 30 dni kupując na www.jakumammy.pl” i zasadami wyrażania zgody na
przetwarzanie moich danych osobowych.

Data*………………………………………………………………….
Podpis*…………………………………………………………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest MindOpen
Michał Adamczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 14a/106, 01-310, Warszawa, NIP: 522-26127-23, REGON: 141512446. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Programu: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest zgoda Uczestnika na
przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe
Uczestników Programu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Administratora ,
zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem:

https://jakumammy.pl/content/6-polityka-prywatnosci-sklepu

Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
Programu, przez czas trwania Programu oraz przez okres 5 lat następujących po roku w którym
nastąpiła realizacja zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do
Programu, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Programie. Organizator
może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu
doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, dane te zostaną udostępnione na podstawie
uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu
Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane w
celach związanych z przeprowadzeniem Programu nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane
do Państw trzecich.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Programie i realizacji zwrotu. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia
sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych
można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Programie. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania
z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do
Administratora danych osobowych pod adres MindOpen Michał Adamczyk z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rozłogi 14a/106, 01-310, Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Testuj piec do
pizzy Optima Pizza Express Napoli przez 30 dni kupując na www.jakumammy.pl” lub na adres e-mail
sklep@jakumammy.pl.

Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Programu we wspólnym
gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego:
Oświadczam, iż żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie
dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego.

Data*………………………………………………………………….
Podpis*…………………………………………………………………………….

Opis powodu zwrotu (dobrowolny):

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

