
REGULAMIN AKCJI „BoboVita - Moja pierwsza Kaszka” 

Wersja z dnia 29 lipca 2021 r. 

1. Definicje 

1.1. Akcja „BoboVita - Moja pierwsza Kaszka” – to akcja marketingowa trwająca 

od 29.07.2021 r. do wyczerpania Zestawów, polegająca na możliwości 

wysyłki przez Organizatora do Uczestnika Zestawu, dostępna pod adresem 

internetowym: www.mojapierwszakaszka.bobovita.pl (dalej jako: „Serwis”).  

1.2. Formularz Akcji – to formularz dostępy pod adresem internetowym: 

www.mojapierwszakaszka.bobovita.pl służący do wprowadzenia danych 

przez Uczestnika, a tym samym wyrażenia chęci uczestnictwa w Akcji. 

1.3. „Regulamin” – to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

przez Organizatora przy użyciu Serwisu. 

1.4. „Uczestnik” – to osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa w Akcji, 

która wypełniła formularz Akcji dostępny w Serwisie. 

1.5. „Umowa” – to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta 

między Organizatorem a Uczestnikiem, której przedmiotem jest realizacja 

Usługi związanej z Akcją. 

1.6. „Usługa” – to usługa świadczona w Serwisie przez Organizatora polegająca 

na możliwości wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika oraz otrzymania 

przez niego Zestawu w sposób nieodpłatny. 

1.7. „Zestaw” – to zestaw składający się z poradnika „Początki rozszerzania diety 

niemowlęcia” oraz z Mojej Pierwszej kaszki BoboVita. 

2. Postanowienia wstępne 

2.1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady 

organizacji Akcji oraz zawarcia Umowy między Organizatorem a 

Uczestnikiem Akcji, w tym prawa i obowiązki stron, zakres 

odpowiedzialności i pozostałe warunki Umowy. 

2.2. Usługa związana z Akcją kierowana jest do konsumentów, w szczególności 

rodziców, przyszłych rodziców lub opiekunów dzieci (prawnych oraz 

faktycznych). 

2.3. Organizatorem Akcji „BoboVita - Moja pierwsza Kaszka” jest NUTRICIA 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000121361, kapitał zakładowy: 

12.200.000,00 zł, NIP 824-10-00-856; adres strony internetowej: 

www.nutricia.pl, e-mail: serwis@nutricia.com.pl (dalej jako: „Organizator”). 



3. Ogólne warunki świadczenia usług 

3.1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Uczestnikowi przed 

zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i 

utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z 

którego korzysta Uczestnik. 

3.2. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki 

prywatności przed zawarciem Umowy. Jeżeli nie akceptuje ich postanowień, 

nie powinien korzystać z Usługi oferowanej w ramach Akcji. Jeżeli natomiast 

zapoznał się z ich treścią w sposób opisany wyżej, jest związany ich 

postanowieniami. 

3.3. Przed zawarciem umowy Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia 

wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z 

Usługi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania 

Serwisu na urządzeniach Uczestnika, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika 

z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej 

konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie 

Uczestnika. 

3.4. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się 

Organizator, Uczestnik powinien dysponować sprzętem i systemem 

spełniającym następujące wymagania techniczne: (a) komputer z 

internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Cookies oraz 

JavaScript; (b) połączenie z siecią Internet; (c) poprawnie skonfigurowana 

poczta elektroniczna. 

3.5. Organizator zapewnia Uczestnikom podstawowe wsparcie techniczne i 

eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z 

korzystaniem z Serwisu, Uczestnik powinien wysłać wiadomość zawierającą 

zwięzły opis problemu na adres e-mail serwis@nutricia.com.pl. 

3.6. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych oraz korzystanie z Usług w 

sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi 

przepisami prawa, netykietą oraz zasadami współżycia społecznego. 

3.7. Serwis oraz wszystkie jego elementy, w szczególności w postaci treści i 

warstwy graficznej, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, 

w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest 

ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części. 

3.8. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która zapoznała się z Regulaminem i 

zaakceptowała go, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a 

także, która poprawnie wypełniła formularz Akcji oraz posiadająca miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



3.9. Jeden Uczestnik spełniający warunki korzystania z Akcji określone w pkt 3.4., 

może wypełnić formularz Akcji tylko jeden raz. 

3.10. Zestaw przysługuje Uczestnikom, którzy w formularzu Akcji w Serwisie 

wskazali wiek dziecka poniżej 6 miesięcy. Uczestnicy, którzy wskażą wiek 

dziecka powyżej 6 miesięcy otrzymają część Zestawu w postaci poradnika w 

formie elektronicznej, wysyłanego przez Organizatora na adres e-mail 

podany w Formularzu, o ile wyrazili niezbędną zgodę . 

3.11. Organizator zastrzega, że liczba Zestawów jest ograniczona. Akcja trwa do 

wyczerpania Zestawów. 

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług 

4.1. W celu zawarcia Umowy, a tym samym wyrażenia chęci skorzystania z Akcji, 

Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia formularza Akcji 

dostępnego w Serwisie. 

4.2. Momentem zawarcia Umowy jest moment zaakceptowania Regulaminu 

oraz kliknięcia pola „Odbierz poradnik”. 

4.3. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych w formularzu Akcji 

może różnić się w zależności od podanego wieku dziecka lub innych 

wyborów dokonanych w formularzu Akcji. 

4.4. Po wypełnieniu formularza oraz zatwierdzeniu obowiązkowych zgód, a także 

przesłaniu formularza Akcji do Organizatora za pośrednictwem pola 

„Odbierz poradnik”, Organizator przystępuje do realizacji Umowy. 

4.5. Zgodnie z informacjami podanymi na formularzu, na podany przez 

Uczestnika adres e-mail zostanie wysłany w postaci elektronicznej 

(poradnik) E-book „Początki rozszerzania diety” w terminie 48 godzin od 

przesłania poprawnie wypełnionego formularza. 

4.6. Na podany przesz Uczestnika adres zamieszkania zostanie wysłany  Zestaw 

w postaci Kaszki BoboVita oraz poradnika „Początki rozszerzania diety” w 

ciągu 30 dni od momentu gdy Twoje dziecko ukończy 3 miesiące, jednak nie 

wcześniej niż 30 dni od przesłania poprawnie wypełnionego formularza 

Akcji. 

4.7. Wszelkie koszty związane z Zestawem ponosi Organizator, w tym koszty 

wysyłki. 

4.8. Przesyłka zawierająca Zestaw może być odebrana jedynie przez 

uprawnionego Uczestnika lub dorosłego domownika w miejscu wskazanym 

w formularzu Akcji jako miejsce zamieszkania. 

5. Reklamacje 



5.1. Uczestnik w przypadku stwierdzenia, że Usługa nie jest realizowana zgodnie 

z Regulaminem, ma prawo do złożenia reklamacji. 

5.2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Serwis Konsumencki 

NUTRICIA Polska, 45-952 Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1, lub e-mailem na 

adres e-mail serwis@nutricia.com.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy 

Akcji „BoboVita - Moja pierwsza Kaszka”.  

5.3. Reklamacja powinna obejmować co najmniej: (a) imię i nazwisko 

zgłaszającego reklamację; (b) adres zamieszkania zgłaszającego i adres 

poczty elektronicznej; (c) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę 

zgłoszenia; (d) wskazanie żądań składającego reklamację.  

5.4. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną składania reklamacji. O 

zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla 

pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji 

zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem 

poczty e-mail. 

5.5. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-

mailową w terminie wskazanym powyżej (5.4.), zawierające dane i 

informacje wskazane powyżej (5.3.).  

5.6. Organizator po otrzymaniu reklamacji ustosunkuje się do niej w terminie 14 

(czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.  

5.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje 

prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym 

właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  

5.8. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Organizator. 

6. Konsumenci 

6.1. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na 

odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, 

składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu poprzez wysłanie 

oświadczenia na piśmie lub w formie elektronicznej. 

6.2. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Uczestnikowi 

będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi, 

jeżeli Organizator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, 

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 

spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od 

Umowy. 



6.3. Jeżeli na wyraźne żądanie Uczestnika będącego Konsumentem 

wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga złożenia wyraźnego 

oświadczenia zawierającego takie żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2017 poz. 683, z 

późn. zm.). 

6.4. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z 

alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności 

takich jak mediacja, koncyliacja lub arbitraż (sąd polubowny), a także z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

(ODR) poprzez złożenie skargi za pośrednictwem adresu: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

6.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika 

będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych 

(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których 

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich 

Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami 

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

7. Dane osobowe 

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

7.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt 

możliwy jest pod adresem iod.nutricia@nutricia.com.pl. 

7.3. Dane, które Uczestnik podaje w formularzu Akcji (data urodzenia dziecka, 

imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu) 

przetwarzane są przez Organizatora w następujących celach i na 

następujących podstawach: 

7.3.1. Wykonania Usługi oraz rozpatrywania reklamacji na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, 

jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia 

czynności zmierzających do zawarcia umowy, 

7.3.2. Wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest 



konieczne do wywiązania się z obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, 

7.3.3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony 

interes, 

7.3.4. Wysyłki materiałów marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na 

podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 

7.4. Podanie danych w formularzu Akcji jest dobrowolne, jednak bez podania 

danych nie będzie możliwa realizacja Usług i zawarcie Umowy. Jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej 

chwili Uczestnik ma możliwość cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie 

powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było 

nielegalne. 

7.5. Dane osobowe Uczestników będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w kontekście podania wieku dziecka i dostosowania 

zawartości Zestawu do tego wieku. 

7.6. Organizator udostępnia dane osobowe zawarte w formularzu Akcji 

następującym odbiorcom danych: 

7.6.1. Podmioty powiązane z Nutricia Polska Sp. z o.o. w celu utrzymania 

funkcjonowania Serwisu, 

7.6.2. Podmioty wspierające prowadzenie Serwisu w celu zapewnienia 

poprawnego funkcjonowania Serwisu, 

7.6.3. Podmioty zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi 

informatycznych, 

7.6.4. Podmioty dostarczające usługi teleinformatyczne, 

7.6.5. Podmioty dostarczające usługi marketingowe w celu prowadzenia 

działań marketingowych, 

7.6.6. Firmy kurierskie i pocztowe w celu wysyłki Zestawów. 

7.7. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. 

7.8. Dane będą przetwarzane przez Organizatora przez czas, który jest 

potrzebny, aby osiągnąć cel przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody w 

przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, a w odniesieniu do 

danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub 



obrony roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z 

właściwych przepisów prawa. 

7.9. Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich 

danych osobowych przez Organizatora: dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych. 

Skorzystanie z tych uprawnień możliwe jest poprzez Centrum Zarządzania 

Danymi do którego link znajduje się w wiadomościach e-mail kierowanych 

po prawidłowym zamówieniu Zestawu przez Organizatora lub pod adresem 

iod.nutricia@nutricia.com.pl. 

7.10. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7.11. Uczestnik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób 

trzecich na potrzeby korzystania z Serwisu lub ze świadczonych Usług, jest 

zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z 

prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały 

należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.  

7.12. Jeżeli Uczestnik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, 

Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje 

zgodnie z prawem.  

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.07.2021 r. 

8.2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej 

Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co 

innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie, o której 

poinformuje Uczestnika poprzez wiadomość e-mail. 

8.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie 

uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie 

wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania 

pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się 

zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa. 

8.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy prawa polskiego. 

 


