REGULAMIN AKCJI REKLAMOWEJ DELICOL, dalej: „Akcja”
1. Organizatorem Akcji i Administratorem Danych Osobowych jest Prenatalis sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 96 p. XIII
2. Czas trwania Akcji: od 1 grudnia do 30 grudnia 2020 roku
3. Akcja skierowana jest do Położnych współpracujących w ramach programu edukacyjnego
AKADEMIA POŁOŻNEJ, które wypełniły ankietę DELICOL oraz prowadzą edukację dla matek
noworodków. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne. Każda Położna biorąca udział w
Akcji potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
4. Zasady udziału w Akcji: Położna prowadząc rozmowy edukacyjne z matkami noworodków w
grudniu 2020 polecają krople DELICOL jako produkt wspomagający w kolce niemowlęcej.
Przekazując raport z ilości rozmów otrzymuje drobny upominek w postaci produktu BIOLIQ.
5. Warunkiem udziału w Akcji jest:
a) Wypełnienie ankiety otrzymanej SMS od Prenatalis
b) Zapoznanie się z wiadomością email otrzymaną od AKADEMII POŁOŻNEJ
c) Wypełnienie raportu z rozmów edukacyjnych ( ankieta SMS)
d) Dokonanie powyższych czynności wskazanych w regulaminie Akcji w okresie jej
obowiązywania.
6. Położna , która zrealizuje warunki akcji otrzyma drobny upominek w postaci produktu BIOLIQ,
którego wysyłka nastąpi do końca grudnia.
Organizator może zakończyć Akcję wcześniej, przed wskazanym terminem w przypadku wyczerpania
się drobnych upominków w postaci produktu BIOLIQ .
8.Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
9. Akcja nie stanowi również konkursu, zatem upominki otrzymywane w zamian za wypełnienie ankiet
stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej określonej w art.
27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany 10% podatek, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, oraz zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy nie mają
zastosowania
HARMONOGRAM PROMOCJI 1. Utworzenie bazy danych 2. Wysyłka ankiety sms 3. Telefon
przedstawiciela Prenatalis 4. E-mail z podziękowaniem 5. Analiza wypełnionych ankiet 6.
Przygotowanie bazy osób zainteresowanych kontaktem przedstawiciela firmy Aflofarm 7. Wysyłka
drugiej ankiety sms 8. Analiza wypełnionych ankiet 9. Przygotowanie bazy do wysyłki nagród 10.
Wysyłka nagród
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