
REGULAMIN PROMOCJI  

„TOTALNIE TY!” 
 

 

§ 1 

NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 

1. Organizatorem Promocji „TOTALNIE TY!” (dalej: „Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek 

sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, o numerze NIP 898-

221-61-30, REGON 363484399, wpisanym do rejestru z postanowieniem Sądu Rejonowego 

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod KRS: 0000595440, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

 

§ 2 

TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI 

2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 5 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w 

sklepach stacjonarnych i od dnia 5 listopada 2018 roku od godziny 00:00 do dnia 31 grudnia 

2018 roku do godziny 23:59 w sklepach internetowych (decyduje data i godzina wysłania 

zamówienia i/lub rezerwacji na serwerze sklepu internetowego) lub do wyczerpania puli 

Gratisów, co zostanie ogłoszone na stronie www.totalniety.pl przez Organizatora w sposób 

wskazany w par. 6 pkt 19 niniejszego Regulaminu. Ogłoszenie o wyczerpaniu puli Gratisów, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z zakończeniem sprzedaży 

promocyjnej. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń do Promocji trwa od dnia 5 listopada 2018 roku od godziny 00:01 do 

dnia 13 stycznia 2019 roku do godz. 23:59.  

4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sprzedaż promocyjna prowadzona jest w sklepach stacjonarnych oraz w wybranych sklepach 

internetowych: 

a. Sklep internetowy dostępny pod adresem mediamarkt.pl 
b. Sklep internetowy dostępny pod adresem euro.com.pl 
c. Sklep internetowy dostępny pod adresem neonet.pl 
d. Sklep internetowy dostępny pod adresem empik.com 
e. Oficjalny sklep Allegro dostępny pod adresem 

allegro.pl/uzytkownik/SmA_Remington?order=m 
allegro.pl/uzytkownik/Allegro?string=remington&order=m&bmatch=baseline-ele-1-

3-0725 

f. Sklep internetowy dostępny pod adresem mediadomek.pl 
g. Sklep internetowy dostępny pod adresem mediaexpert.pl 
h. Sklep internetowy dostępny pod adresem selgros24.pl 
i. Sklep internetowy dostępny pod adresem mambonus.pl 
j. Sklep internetowy dostępny pod adresem payback.pl  
k. Sklep internetowy dostępny pod adresem zadowolenie.pl 
l. Sklep internetowy dostępny pod adresem kakto.pl 
m. Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.energa.pl  



n. Sklep internetowy dostępny pod adresem komputronik.pl  
o. Sklep internetowy dostępny pod adresem al.to 
p. Sklep internetowy dostępny pod adresem e-leclercgdansk.pl 
q. Sklep internetowy dostępny pod adresem e-leclerc.net.pl 
r. Sklep internetowy dostępny pod adresem leclerc-bielany.pl 
s. Sklep internetowy dostępny pod adresem eleclerc.com.pl  
t. Sklep internetowy dostępny pod adresem wroclaw.leclerc.pl  
u. Sklep internetowy dostępny pod adresem gliwice.leclerc.pl 
v. Sklep internetowy dostępny pod adresem katowice.leclerc.pl 
w. Sklep internetowy dostępny pod adresem kielce.leclerc.pl 
x. Sklep internetowy dostępny pod adresem lublin-turystyczna.leclerc.pl 
y. Sklep internetowy dostępny pod adresem lublin.leclerc.pl 
z. Sklep internetowy dostępny pod adresem leclerc-rzeszow.pl 
aa. Sklep internetowy dostępny pod adresem electro.pl 
bb. Sklep internetowy dostępny pod adresem avans.pl   
cc. Sklep internetowy dostępny pod adresem neo24.pl  
dd. Sklep internetowy dostępny pod adresem oleole.pl  
ee. Sklep internetowy dostępny pod adresem strefa.enea.pl 
ff. Sklep internetowy dostępny pod adresem mycenter.pl 
gg. Sklep internetowy dostępny pod adresem redcoon.pl 
hh. Sklep internetowy dostępny pod adresem partneragdrtv.com.pl 
ii. Sklep internetowy dostępny pod adresem maxelektro.pl 

 

 

§ 3 

PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ 

5. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane produkty spośród suszarek, prostownic, lokówek, 

lokówko-suszarek, szczotek do prostowania oraz wałków, marki Remington (dalej: „Produkty 

promocyjne"). Lista produktów promocyjnych stanowi Załącznik numer 2. 

 

§ 4 

UCZESTNICY PROMOCJI 

6. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, za 

zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Uczestnik”). W przypadku wątpliwości co do 

wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek 

Uczestnika pod warunkiem niewydania nagrody. 

7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Spectrum Brands Poland Sp. z 

o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, 

małżonków, rodzeństwo, przysposabiających i przysposobionych. Organizator zwolniony jest 

z pobierania oświadczeń w tym zakresie. 

 

 

 



§ 5 

DANE OSOBOWE 

8. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Spectrum Brands Poland sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a.  

9. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Pomorska 55/2.  

10. Odbiorcą danych osobowych w rozumieniu  art. 4 pkt 9 RODO jest AUCH STUDIO, z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 28b. 

11. Cele przetwarzania danych osobowych wyjaśnia poniższa tabela: 

Podmiot 

Rola w procesie 

przetwarzania danych 

osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Spectrum Brands Poland  

sp. z o.o.  

Administrator danych 

osobowych 

• Nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem niniejszej 
promocji 

Highlite Bielecka Jellinek  

sp. j. 

 

Podmiot przetwarzający 

dane osobowe  

• Przeprowadzenie 
niniejszej promocji 

• Wydanie nagród w 
promocji 

• Cele marketingowe 

AUCH STUDIO Odbiorca danych osobowych  • Wdrożenie strony 
internetowej i nadzór 
informatyczny nad jej 
funkcjonowaniem 

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”) 

12. Administrator danych osobowych Promocji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych – pana Davida Kluenspies, z którym można się kontaktować pod adresem: 

dsr@eu.spectrumbrands.com. 

13. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i 

wydania nagród.  

14. W Promocji przetwarzane są pliki cookies, które są profilowane pod kątem kampanii 

remarketingowej. Zgoda na ich wykorzystywanie może być w każdym czasie wycofana lub 

ograniczona oraz możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w 

plikach cookies. Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak 

również o administratorze i sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się 

w polityce prywatności strony.  

15. W określonych przypadkach Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. 

16. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z 

nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych. 

mailto:dsr@eu.spectrumbrands.com


17. Zebrane dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu wydawania. Nastąpi to nie później 

niż 31 marca 2019 roku.  

 

§ 6 

NAGRODY W PROMOCJI 

18. W Promocji przewidziano przyznanie Uczestnikowi produktu bez uiszczania za niego opłaty 

(w niniejszym Regulaminie „Gratisy”) za zakup wybranego produktu Remington objętego 

Promocją. Gratisem w niniejszej Promocji jest: komin by Insomnia Areta Snood w kolorze 

szary melanż o wartości 69 zł brutto każdy. Liczba Gratisów jest ograniczona do 2000 sztuk 

(słownie: dwóch tysięcy sztuk). 

19. W przypadku wyczerpania puli Gratisów Organizator poinformuje o tym na stronie 

totalniety.pl w zakładce „Weź udział”. 

 

§ 7 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

20. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup nowych, wybranych 

produktów, dostępnych tylko i wyłącznie w sklepach określonych w punkcie 4 niniejszego 

Regulaminu, w stosunku do których gwarantem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. oraz 

wyłącznie w terminie, o którym jest mowa w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 

21. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Dokonać w terminie od dnia 5.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. lub do wyczerpania 

puli Gratisów, o którym mowa w par. 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu zakupu 

produktu spośród wybranych suszarek, prostownic, lokówek, lokówko-suszarek, 

szczotek do prostowania oraz wałków. Listę Produktów Promocyjnych stanowi 

Załącznik nr 2. Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany jednym 

dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego 

Zgłoszenia do Promocji. 

b. Nie później niż do 13.01.2019 r. do godz. 23:59 (włącznie) przekazać swoje zgłoszenie 

poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej na stronie 

www.totalniety.pl. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe oraz załączyć 

skan lub zdjęcie dowodu zakupu i skan lub zdjęcie oryginalnego kodu kreskowego 

EAN fizycznie wyciętego z opakowania Produktu Promocyjnego. 

Organizator zastrzega, że zdjęcia niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości nie będą 

traktowane jako zgłoszenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

22. W skład prawidłowego Zgłoszenia do Promocji wchodzi: 

a. Kompletnie wypełniony w formie elektronicznej formularz rejestracyjny w Promocji 

„TOTALNIE TY”, który dostępny jest na stronie www.totalniety.pl, a którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1; oraz 

b. Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub 

paragon fiskalny); oraz 

http://www.czas-na-zabawe.pl/
http://www.totalniety.pl/


c. Kopia, zdjęcie lub skan oryginalnego kodu kreskowego EAN fizycznie wyciętego z 

opakowania Produktu Promocyjnego. 

23. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu jeżeli: 

a. Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 

b. Przysłany kod kreskowy EAN będzie niewycięty, nieoryginalny, podrobiony, 

nieczytelny lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub 

c. Przysłana kopia dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) będzie podrobiona, 

nieczytelna lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub 

d. Przysłana kopia dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) będzie potwierdzała zakup 

dokonany w ramach sprzedaży wysyłkowej, za wyjątkiem zakupów dokonanych w 

sklepach internetowych wymienionych w §2 pkt 4 niniejszego Regulaminu; lub 

e. Na przysłaną kopię dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) dokonano wcześniej 

wydania Gratisu w ramach Promocji; lub 

f. Przysłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie wypełnione niekompletnie lub 

nieczytelnie; 

24. Ilość Gratisów w postaci kominu by Insomnia Areta Snood w kolorze szary melanż jest 

ograniczona do 2000 sztuk (słownie: dwóch tysięcy sztuk). O przyznaniu należnego Gratisu 

decyduje kolejność wpływu zgłoszeń na stronie www.totalniety.pl.  

25. W przypadku wyczerpania puli Gratisów Organizator poinformuje o tym na stronie 

www.totalniety.pl w zakładce „Weź udział”. 

26. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać jeden Gratis. Zgłoszenie traktowane 

jest jako pojedyncze również w sytuacji, gdy na dowodzie zakupu widnieje kilka Produktów 

Promocyjnych. 

27. Zgłoszenia do Promocji weryfikowane są przez Highlite najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych 

od wysłania Zgłoszenia. 

 

 

§ 8 

ODBIÓR GRATISÓW 

28. Gratisy zostaną wysłane na koszt Organizatora drogą kurierską lub pocztową na adres 

podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w terminie do 30 dni roboczych od 

zarejestrowania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia do Promocji. 

29. Organizator podejmuje jednokrotną próbę doręczenia Gratisu na adres wskazany przez 

Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.  

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres pocztowy lub 

nieodebranie przesyłki w terminie. 

31. Gratisy mogą być wysłane na dowolny adres będący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

32. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi. 

 

 

 

http://www.totalniety.pl/


§ 9 

REKLAMACJE 

33. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Highlite, ul. 

Pomorska 55 lok. 2, 50-217 Wrocław, z dopiskiem Reklamacja „TOTALNIE TY”. 

34. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z 

nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych. 

35. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

36. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z 

przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja 

powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

37. Zwycięzcom Promocji przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z 

nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

38. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.totalniety.pl.  

39. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy polskiego prawa.  

  



ZAŁĄCZNIK numer 1 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie "TOTALNIE TY” dostępne na stronie www.totalniety.pl  

 

TOTALNIE TY! 

Zarejestruj swój zakup, aby odebrać nagrodę gwarantowaną – modny komin by Insomnia 

 

• IMIĘ 

• NAZWISKO 

• DATA URODZENIA (RRRR-MM-DD) 

• ADRES 

• MIEJSCOWOŚĆ / KOD 

• WOJEWÓDZTWO  

• NUMER TELEFONU 

• ADRES E-MAIL 

• ZAKUPIONY PRODUKT 

• RODZAJ SKLEPU 

• DATA ZAKUPU (RRRR-MM-DD) 

• NR DOWODU ZAKUPU 

• SKĄD WIESZ O PROMOCJI? 

 

Wgraj zdjęcie paragonu  

Wgraj zdjęcie wyciętego kodu EAN 

 

❑ Zapoznałe(a)m się z regulaminem  akcji promocyjnej TOTALNIE TY! i wyrażam zgodę na wszystkie jego 
postanowienia. 
 
❑ Zapoznałe(a)m się z Polityką prywatności (zawierająca informację o przetwarzaniu danych osobowych). 
 
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako 
administratora, moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu powyżej, w celu przekazywania 
mi newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów Spectrum Brands (oferowanych 
pod markami Remington, Russell Hobbs oraz George Foreman). Oświadczam, że zostałam/em 
poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna oraz, że mogę ją wycofać w każdym czasie. 
 
❑ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów Spectrum Brands 
(oferowanych pod markami Remington, Russell Hobbs oraz George Foreman) za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (w tym celu udostępniam swój adres e-mail) przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna oraz, że mogę ją 
wycofać w każdym czasie. 
  
❑ Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów Spectrum Brands (oferowanych 
pod markami Remington, Russell Hobbs oraz George Foreman) przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Oświadczam, że zostałam/em 
poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna oraz, że mogę ją wycofać w każdym czasie.    
 

http://www.totalniety.pl/


ZAŁĄCZNIK numer 2  

Produkty biorące udział w promocji „TOTALNIE TY" 

Kod EAN Symbol CATEGORY SERIES 

4008496943029 D7779 SUSZARKI AIR 3D 

4008496942978 D7777 SUSZARKI AIR 3D 

4008496975655 AC8605 SUSZARKI COLOUR PROTECT 

4008496938353 AC8820 SUSZARKI KERATIN PROTECT 

4008496873449 AC9140 SUSZARKI PROLUXE 

4008496938469 AC8002 SUSZARKI KERATIN PROTECT - CHANNEL 

4008496975624 S8605 PROSTOWNICE COLOUR PROTECT 

4008496873340 S9100 PROSTOWNICE PROLUXE 

4008496877416 S7412 PROSTOWNICE AIRPLATES 

4008496938322 S8598 PROSTOWNICE KERATIN PROTECT 

4008496970476 S9505 PROSTOWNICE ROSE PEARL 

4008496943210 S2412 PROSTOWNICE AIRPLATES COMPACT 

4008496938438 S8540 PROSTOWNICE KERATIN PROTECT - CHANNEL 

4008496938575 CB7480 
SZCZOTKI DO 

PROSTOWANIA 
KERATIN PROTECT 

4008496938667 CI8019 LOKÓWKI KERATIN PROTECT 

4008496975686 CI86X5 LOKÓWKI COLOUR PROTECT 

4008496975594 CI8605 LOKÓWKI COLOUR PROTECT 

4008496873517 CI91X1 LOKÓWKI PROLUXE 

4008496872770 CI9132 LOKÓWKI PROLUXE 

4008496938636 CI83V6 LOKÓWKI KERATIN PROTECT 

4008496970384 CI9525 LOKÓWKI ROSE PEARL 

4008496938698 CI5318 LOKÓWKI KERATIN PROTECT - CHANNEL 

4008496938384 AS8810 LOKÓWKO - SUSZARKI KERATIN PROTECT 

4008496938605 CB8338 LOKÓWKO - SUSZARKI KERATIN PROTECT 

4008496877515 H9100 WAŁKI PROLUXE 

 


