
Regulamin Akcji „Skutecznie posprzątane” 

 

§ 1.  

Postanowienia wstępne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Akcji „Skutecznie posprzątane”. 

2. Wszelkie informacje na temat Akcji są umieszczone na stronie www.skutecznieposprzatane.pl  

3. Organizatorem i fundatorem Akcji jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy 
ulicy Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000103545, NIP 522-010-16-45 REGON 011558890, BDO 
000017755 o kapitale zakładowym w wysokości 21.000.000 złotych, (dalej: „Organizator” 
„Spółka”).  

4. Partnerem Akcji jest FUNDACJA „NASZA ZIEMIA” z siedzibą w Warszawie (00-528) przy ul. 
Hożej 3 m. 5, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137164, NIP 525-19-68-693 (dalej: 
„Fundacja”). 

5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod 
adresem www.skutecznieposprzatane.pl  

6. Akcja jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 2.  

Definicje 

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: 

Akcja- akcja pod nazwą „Skutecznie posprzątane” organizowana przez Spółkę, przy patronacie 
Fundacji, adresowana jest do osób fizycznych, które w dniach od 15 lipca 2019 r. do 15 września 
2019r. dokonają zakupu Produktu, a następnie wchodząc na stronę www.skutecznieposprzatane.pl w 
ww. terminie zagłosują na jedno z wymienionych Miejsc. Miejsce, które uzyska najwięcej głosów w 
czasie głosowania zostanie posprzątane przez Organizatora i Fundację. Akcja ma na celu, ukazanie 
jak ważne jest dbanie o środowisko, jego przyszłość oraz przyczynienie się do rozwoju postaw 
obywatelskich.  

Głosowanie – oddanie za pośrednictwem strony www.skutecznieposprzatane.pl przez Uczestnika 
Akcji głosu na jedno z wybranych Miejsc.  

Uczestnik Akcji – osoba fizyczna, która w czasie trwania Akcji kupiła Produkt i zagłosowała za 
pośrednictwem strony www.skutecznieposprzatane.pl na jedno z wybranych Miejsc.  

Miejsce: określone Parki Narodowe biorące udział w głosowaniu, tj.: 

a.  Wigierski Park Narodowy 

b.  Kampinoski Park Narodowy 

c.  Roztoczański Park Narodowy  

d.  Gorczański Park Narodowy 

Produkt – odkurzacz marki Tefal. 
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Sprzątanie – projekt polegający na dokonaniu kompleksowego oczyszczenia z odpadów komunalnych 
i przemysłowych określonego obszaru, tj. Zwycięskiego Miejsca wyłonionego w głosowaniu.  

Zwycięskie Miejsce - Miejsce, na które Uczestnicy w czasie Głosowania oddadzą największą liczbę 
głosów i które zostanie posprzątane przez Organizatora przy współudziale Fundacji.  

§ 3.  

Głosowanie 

1. Akcja adresowana jest do osób fizycznych, które w dniach od 15 lipca 2019 r. do 15 września 2019 r. 
dokonają zakupu Produktu, a następnie wchodząc na stronę www.skutecznieposprzatane.pl w ww. 
terminie zagłosują na jedno z wymienionych Miejsc. Miejsce, które uzyska najwięcej głosów w czasie 
głosowania zostanie posprzątane przez Organizatora i Fundację.  

2. Uczestnik może oddać głos na Miejsce wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony 
internetowej, znajdującej się pod adresem www.skutecznieposprzatane.pl.  

3. Aby prawidłowo wybrać Miejsce, na które głosuje Uczestnik Akcji należy zaznaczyć pole przy danym 
Miejscu.  

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Akcji oraz wyłonieniem Zwycięskiego 
Miejsca Organizator powołuje dwuosobową komisję, w skład której będą wchodzić: jeden 
przedstawiciel Organizatora oraz jeden przedstawiciel Fundacji Nasza Ziemia. 

5. Nieprawidłowości dotyczące liczenia głosów można zgłaszać do Organizatora Akcji na adres e-mail 
info.pl@groupeseb.com. W zgłoszeniu należy podać: informację czego dotyczy wątpliwość, kontakt 
telefoniczny lub e-mail do osoby, z którą należy się skontaktować w celu udzielenia informacji 
zwrotnej. 

6. W przypadku remisu, o miejscu które zostanie posprzątane zadecydują wspólnie Organizator oraz 
Fundacja. 

7. Informacja o Zwycięskim Miejscu zostanie umieszczona na stronie www.skutecznieposprzatane.pl 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli i interwencji, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość 
odnośnie łamania zasad fair play biorących udział w głosowaniu i podjęcia stosownych działań. 

9. Część środków finansowych z zakupu przez Uczestników odkurzaczy zostanie przekazana na rzecz 
Fundacji Nasza Ziemia na jej cele statutowe.  

§ 4.  

Czas i miejsce realizacji Akcji 

1. Akcja realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Organizatora przy partnerskim 
udziale Fundacji.  

2. Harmonogram Akcji: 

Termin Działanie 

15.07.2019 r.  Rozpoczęcie Akcji 

15.07.2019 r. – 15.09.2019 r.  Głosowanie na stronie www.skutecznieposprzatane.pl  

do dnia 01.10.2019 r.  Ogłoszenie wyników głosowania 
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§ 5. 

Dane osobowe – klauzula informacyjna 

1.  Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (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 („RODO”) oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych. 

2.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103545 
(„Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 
kontaktować się na adres e-mail: RODO@groupeseb.com 

3.  Groupe SEB Polska Spółka z o.o., jako administrator danych osobowych, na podstawie odrębnej 
umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników firmie Cape Morris PL Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (02-775) ul. Alternatywy 3/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
pod numerem KRS 0000565218, NIP: 951-239-49-69, REGON: 361898961. 

4.  W celu umożliwienia przeprowadzenia głosowania w przeprowadzanej Akcji, Uczestnik udostępnia 
Administratorowi swoje dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku postępowania 
reklamacyjnego adres korespondencyjny lub adres email, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź. 

Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest dobrowolne, ale niezbędne 

do wzięcia udziału w Akcji. 

5.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach: 

a)  udziału Uczestnika w Akcji, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 
udziału w głosowaniu i realizacji Akcji (art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

b)  marketingu produktów Organizatora, poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji 
handlowych i marketingowych promujących urządzenia oferowane przez Organizatora, gdy 
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

d)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w 
głosowaniu, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych 
osobowych Uczestnika, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 li. f RODO); 

e)  spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa, jeżeli 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega 
Administrator (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

6.  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych 
celów przetwarzania, tj: 

a)  udziału Uczestnika w Akcji, w tym prawidłowego przeliczenia głosów oraz rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji – do czasu zakończenia Akcji i spełnienia innych obowiązków 
wynikających z przeprowadzanej Akcji; 

c)  marketingu produktów Administratora, poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji 
handlowych i marketingowych promujących urządzenia marki Tefal lub inne produkty 
oferowane przez Organizatora - do czasu wycofania przez Uczestnika wyrażonej zgody; 



d)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w 
głosowaniu, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych 
osobowych Uczestnika- do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Akcji lub 
roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia 
sprzeciwu; 

e)  spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa – do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 
prawa. 

7.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania 
(poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, a także prawo żądania przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.  W celu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody Uczestnik powinien skontaktować się z 
Administratorem (Organizatorem), którego dane wskazane są powyżej. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych 
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9.  Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza terem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego tylko wtedy gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony 
prawnej, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez 
Komisję Europejską. 

 

§ 6. 

Świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 
z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.  

2. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: 

a. możliwości przeglądania strony internetowej (dalej: „Usługa informacyjna”), 

b. możliwości głosowania na jedno z wybranych Miejsc zgodnie z niniejszym Regulaminem za 
pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, znajdującej się pod adresem 
www.skutecznieposprzatane.pl (dalej: „Usługa głosowania”).  

3. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z 
zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z 
Regulaminem. 

5. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej zostaje zawarta na okres od otworzenia Strony 
Internetowej przez Uczestnika do jej zamknięcia przez Uczestnika na warunkach określonych w 
niniejszym Regulaminie.  
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6. Umowa o świadczenie Usługi głosowania zostaje zawarta na okres od kliknięcia przycisku „Głosuję” 
zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu i trwa do momentu rejestracji w systemie Organizatora głosu 
oddanego przez Uczestnika. 

7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym. 

8. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator Uczestnik musi 
dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:  

a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”; 

b) połączenie z siecią Internet. 

9. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się 
ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom 
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie 
systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę 
usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości 
świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. 
W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma 
prawo powiadomić o nich Uczestników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie 
internetowej.  

10. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.  

11. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie przez Organizatora. Reklamacje mogą być 
przesyłane na adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa lub pocztą 
elektroniczną na adres info.pl@groupeseb.com 

12. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Strony Internetowej, w tym świadczenia usług 
drogą elektroniczną przez Organizatora, przysługuje Uczestnikowi przez okres 30 dni 
kalendarzowych od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. O 
zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje w przypadku: i) reklamacji pisemnej data nadania 
reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej lub data jej bezpośredniego 
złożenia w siedzibie Organizatora, ii) reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową data wysłania reklamacji 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

13. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również 
wskazanie przyczyn reklamacji.  

14. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres 
podany w reklamacji oraz – jeśli reklamacja została wysłana przez Uczestnika pocztą elektroniczną – 
także na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika. 

15. Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą 
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności 
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

17. Informacje o wykorzystywanych w ramach Akcji plikach cookies są dostępne na stronie www.tefal.pl 
w zakładce: „Polityka prywatności” oraz zakładce „Cookies”. 

 

 § 7.  

Zmiana Regulaminu. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, takich 
jak: konieczność zapewnienia jak najlepszej organizacji, technicznej obsługi i bezpieczeństwa Akcji. 
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W szczególności w przypadku stwierdzenia prób generowania głosów w sposób niezgodny z 
Regulaminem, którym nie można było wcześniej zapobiec, Organizator może dokonać koniecznych 
zmian i zabezpieczeń technicznych. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez 
Organizatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie 
internetowej www.skutecznieposprzatane.pl zmienionego Regulaminu. 

2. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Organizator 
informuje na stronie internetowej www.skutecznieposprzatane.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie. 

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Akcji „Skutecznie 
posprzątane” będą rozstrzygane przez sądy powszechne.  

 

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. 
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