
REGULAMIN AKCJI „PURINA® Przetestuj produkt i podziel się opinią” (dalej: Regulamin) 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Organizatorem akcji samplingowej pt. „PURINA® Przetestuj produkt i podziel się opinią” (dalej: Akcja 
Promocyjna) jest spółka MeatNet Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476165, 
posiadający NIP 9512371164, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („Organizator”). 
 
1.2. Akcja Promocyjna odbywać się będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 18 sierpnia 2021 
roku do 31 sierpnia 2021 r lub do wyczerpania łącznej puli produktów przewidzianych do wydania w Akcji 
Promocyjnej, zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Czynności związane z postępowaniem reklamacyjnym 
zostaną zakończone do dnia 31 października 2021 roku. 
 
1.3. Akcja Promocyjna przewiduje dobrowolne uczestnictwo osób biorących w niej udział.  
 
1.4. Akcja Promocyjna polega na przekazaniu uczestnikowi, który spełni warunki określone w Regulaminie, 
wybranego przez uczestnika produktu PURINA® do testowania, spośród następujących produktów (dalej: Produkty 
Promocyjne): 
 

1.4.1. 1 opakowanie PURINA® Gourmet® Revelations® Mus 4 x 57 g Tuńczyk  
 

1.4.2. 1 opakowanie PURINA® Gourmet® Revelations® Mus 4 x 57 g Wołowina 
 

1.4.3. 1 opakowanie PURINA® Gourmet® Revelations® Mus 4 x 57 g Kurczak 
 
1.5. Informacje na temat Akcji Promocyjnej udostępnione będą na stronie internetowej: 
https://podzielsieopinia.pl/revelations 
 
1.6. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest w szczególności uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z 
treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. 

1.7. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik 
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA 

KARMY DO TESTÓW 
 

2.1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do 
czynności prawnych, posiadające adres korespondencyjny w Polsce (do celów wysyłki karmy), będące 
konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.   
 
2.2.  W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) MeatNet sp. 
z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby 
pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 
 
2.3.  Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien w okresie trwania Akcji Promocyjnej spełnić łącznie 
wszystkie niżej wymienione warunki: 
 

2.3.1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: https://podzielsieopinia.pl/revelations; 
 
2.3.2. wpisać kod weryfikacyjny, który Uczestnik otrzyma od Organizatora na numer telefonu podany w 
formularzu rejestracyjnym, a następnie wysłać formularz; 
 
2.3.3. przetestować otrzymaną karmę PURINA®, podając ją swojemu kotu zgodnie z zaleceniami producenta; 
 
2.3.4. W terminie do 10 dni po otrzymaniu karmy pozostawić swoją opinię o produkcie w formularzu 
dostępnym na stronie: https://podzielsieopinia.pl/revelations. 
 

2.4. Za chwilę zarejestrowania zgłoszenia poprzez Formularz uważa się wpływ zgodnego z Regulaminem 
Formularza na serwer teleinformatyczny Organizatora. 

 



2.5. Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać poniższe informacje i dane Uczestnika oraz jego kota, 
jak również oświadczenie Uczestnika potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści. 
 

2.5.1. imię i nazwisko Uczestnika; 
 
2.5.2. adres Uczestnika wraz z wskazaniem województwa; 
 
2.5.3. numer telefonu Uczestnika; 
 
2.5.4. adres e-mail Uczestnika; 
 
2.5.5. imię kota Uczestnika; 
 
2.5.6. data urodzenia kota Uczestnika; 
 
2.5.7. wielkość kota Uczestnika; 
 
2.5.8. płeć kota Uczestnika; 
 
2.5.9. wybór produktu do testowania. 

 
2.6. Do 10 dni po otrzymaniu karmy należy pozostawić opinię na temat produktu PURINA® na stronie: 
https://podzielsieopinia.pl/revelations. Aby dodać opinię na temat karmy PURINA® należy skorzystać z formularza 
opiniotwórczego Akcji promocyjnej znajdującego się na stronie serwisu i wykonać następujące czynności: 

 
2.6.1. dodać zdjęcie kota; 
 
2.6.2. wypełnić okno opinii (długość nie może przekroczyć 80 znaków); 
 
2.6.3. ocenić punktowo każdy parametr karmy, tj: walory smakowe (na podstawie zadowolenia kota), jakość/cena, 
przyswajalność/trawienie, wpływ na zdrowie kota, skład karmy, wielkość granulek; 
 
2.6.4. odpowiedzieć na pytanie końcowe: polecam/nie polecam karmę; 
 
2.6.5. podzielić się opinią, tj. wysłać formularz opinii do akceptacji administratora; 

 
2.7. Administrator serwisu ma 48h na akceptację opinii wysłanej przez Uczestnika.  
 
2.8. Po akceptacji przez Organizatora, opinia zostaje opublikowana na stronie promocji oraz w serwisie 
www.zooplus.pl. Publikowana będzie treść opinii oraz imię i pierwsza litera nazwiska Uczestnika. Każdy Uczestnik 
biorący udział w Akcji Promocyjnej, przystępując do niej, akceptując Regulamin i wysyłając opinię, wyraża tym 
samym zgodę na opublikowanie treści jego opinii w powyższy sposób na stronie Akcji Promocyjnej i w serwisie 
zooplus.pl. 
 
2.9. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem 
rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Akcji Promocyjnej. 
 
2.10. W razie nadesłania do Akcji Promocyjnej kilku różnych zgłoszeń zawierających ten sam adres e-mail, produkt 
zostanie wydany tylko temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał swojego zgłoszenia z danym adresem e-
mail. 
 
2.11. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania karmy w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków 
wynikających z Regulaminu, zwłaszcza w przypadku niepełnego uzupełnienia Formularza, tj. bez podania 
wszystkich danych, o których mowa w pkt 2.5 Regulaminu. 
 
2.12. Organizator zastrzega, że do jednego gospodarstwa domowego wysłanych zostanie maksymalnie 5 
produktów na 5 różnych rejestracji (inne imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). 
 
2.13. Karma zostanie przesłana na adres zamieszkania Uczestnika podany w Formularzu, w terminie siedmiu dni 
od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza przez Organizatora. 
 
2.14. Pula produktów przewidzianych do wydania Uczestnikom w Akcji Promocyjnej obejmuje łącznie 75 (słownie: 
siedemdziesiąt pięć) opakowań karmy, po 25 opakowań każdego ze smaków opisanych w pkt. 1.4.1 – 1.4.3 
powyżej. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych za pośrednictwem 
strony: https://podzielsieopinia.pl/revelations. 
 



2.15. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano w Regulaminie sposobu 
wydania karmy, ani też zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również wypłaty ich ekwiwalentu 
pieniężnego. 
 
2.16. Karmy wydawane w Akcji Promocyjnej podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydawane w 
związku z akcją. 
 
2.17. Karma nie podlega wymianie na karmę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 
odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród. 
 
2.18. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, w tym prawa do 
uzyskania nagrody, na osoby trzecie. 
 
2.19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użycia, przechowywania lub 
podania produktu. 
 
2.20. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa spożycia przez 
zwierzęta lub ludzi zawartości opakowania, a w szczególności za reakcje alergiczne, chorobowe lub inne 
niepożądane zajścia, niebędące bezpośrednio i obiektywnie zawinionymi przez Organizatora. 
 

3. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

3.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 31.10.2021 r. Za termin zgłoszenia reklamacji 
uznaje się dzień nadania przez Uczestnika pisma do Organizatora (np. data stempla pocztowego). Reklamacje 
dostarczone po 31.10.2021 roku nie będą uwzględniane. 
 
3.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z 
dopiskiem "Reklamacja – PURINA® Przetestuj produkt i podziel się opinią”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona 
jest pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, 
numer telefonu komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
 
3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 
 
3.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania 
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
3.5. Wszelkie uwagi, a także pytania dotyczące Promocji kierowane powinny być drogą mailową na adres: 
kontakt@podzielsieopinia.pl . 
 

4. DANE OSOBOWE  
 

4.1. Administrator. Administratorem danych osobowych jest MeatNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Smulikowskiego 14/3, 00 – 389 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem 0000476165, NIP 9512371164, REGON 14686228600000. 
 
4.2. Cele przetwarzania danych. Dane osobowe podane przez uczestników Akcji Promocyjnej w formularzu na 
stronie internetowej będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej zgodnie z 
Regulaminem, w tym w celu przekazania uczestnikom karmy do testowania, chyba że uczestnik udzielił dodatkowo 
dobrowolnej zgody na otrzymywanie od administratora, informacji handlowych drogą elektroniczną. W takim 
wypadku dane osobowe uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu, będą 
przetwarzane także do niezależnych od Promocji celów marketingowych administratora, wynikających z treści 
udzielonej zgody. 
 
4.3. Podstawa prawna przetwarzania danych – Promocja. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
na potrzeby Promocji jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskigo 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) (dalej RODO), tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych. Interesem tym jest wykonanie 
obowiązków i uprawnień administratora danych, wynikających z Regulaminu Promocji, wobec uczestnika, który 
przystąpił do Promocji, w celu umożliwienia uczestnikowi zapoznania się z karmą marki PURINA®.  
4.4. Podstawa prawna przetwarzania danych – informacje handlowe. W przypadku gdy uczestnik udzielił 
dodatkowo dobrowolnej zgody na otrzymywanie od administratora danych, informacji handlowych drogą 
elektroniczną, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu, będzie 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. 
zgoda uczestnika. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na ważność czynności przetwarzania 
dokonanych przed cofnięciem zgody. 



 
4.5. Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora danych w niezbędnym 
zakresie odbiorcom danych, takim jak podwykonawcy i dostawcy, którymi administrator posługuje się w celu 
świadczeniu swoich usług, zawsze zgodnie z celem przetwarzania danych (np. dostawcy usług informatycznych, 
kurierskich, pocztowych). Kategorie odbiorców danych wskazane są również w Polityce Prywatności. 
  
4.6. Czas przetwarzania danych. Dane osobowe zbierane do celów Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez 
czas trwania Akcji Promocyjnej, a po jej zakończeniu przez czas i w zakresie niezbędnym do wypełnienia 
obowiązków statystycznych, podatkowych lub księgowych administratora danych, lub przez czas związany z 
okresem przedawnienia roszczeń bądź z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. W przypadku gdy uczestnik 
udzielił zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe będą przechowywane 
nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że uczestnik wcześniej cofnie udzieloną zgodę. 
 
4.7. Prawa uczestnika. Uczestnik ma prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych,  
- do ich sprostowania, usunięcia,  
- do żądania ograniczenia przetwarzania,  
- do wniesienia sprzeciwu do administratora, wobec przetwarzania jego danych osobowych. 
- do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
- gdy ma to zastosowanie, do przeniesienia danych osobowych.  
  

4.8. Skutki niepodania danych. Podanie danych osobowych w ramach Akcji Promocyjnej jest dobrowolne, ale 
jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym jest niezbędne 
do otrzymania karmy do testowania. Udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną 
jest dobrowolne i nie ma wpływu na prawa uczestnika wynikające z Akcji Promocyjnej. 
 
4.9. Profilowanie. Administrator nie podejmuje wobec uczestników decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 
o przetwarzanie danych osobowych. Natomiast jeśli uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną, administrator, zgodnie z treścią udzielonej zgody, może wysyłać mu informacje 
dostosowane do jego preferencji. 
 
4.10. Kontakt. Uczestnik może skontaktować się z administratorem danych w sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres: MeatNet Sp. z o. o., ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 
Warszawa, lub mailem na adres: iod@meatnet.pl. 
 
4.11. Polityka Prywatności. W zakresie nieuregulowanym powyżej, do przetwarzania danych osobowych przez 
administratora danych na potrzeby Akcji Promocyjnej (a także w innych celach) ma zastosowanie Polityka 
Prywatności dostępna na stronie. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na prośbę Uczestnika złożoną 
Organizatorowi na adres, ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa lub na adres e-mail: 
kontakt@podzielsieopinia.pl Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Akcji Promocyjnej 
https://podzielsieopinia.pl/revelations. 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Promocyjnej Uczestników, którzy 
naruszają postanowienia Regulaminu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Wykluczenie 
Uczestnika może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 
 

5.2.1. Uczestnik prowadzi działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym godzące w interesy 
osób trzecich; 

 
5.2.2. Uczestnik prowadzi działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania 

Akcji Promocyjnej; 
 
5.2.3. Uczestnik prowadzi działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora. 

 
5.3. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych wypadkach i 
w niezbędnym zakresie. Zmiany nie będą wpływać na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej, 
jak również nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.  Uczestnicy zostaną powiadomieni o takiej 
zmianie poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz i jednoczesne ich ogłoszenie na stronie internetowej 
Akcji promocyjnej https://podzielsieopinia.pl/revelations. 
 



5.4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych 
Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 
 
 


