
REGULAMIN AKCJI 

TESTY SOLVERX 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Testy produktów są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, 

dostępnym na stronie www.solverx.pl („Akcja”). 

2. Organizatorem Akcji jest Empire Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Radzyminie, 05-250, 

Aleja Jana Pawła II 54C, KRS:0000588218, posiadająca nr NIP 1251636983 

(“Organizator” lub “Fundator”). 

3. Celem akcji jest wyłonienie grupy osób („Uczestnik”), które będą nieodpłatnie mogły 

testować pianki do higieny intymnej marki SOLVERX („Produkt”). 

4. Głównym założeniem akcji jest promocja produktów marki SOLVERX. 

5. Mając na uwadze cel akcji oraz dobra osobiste firmy Empire Pharma Sp. z o.o. 

(producenta produktów Solverx) Uczestnicy testów nie mogą odsprzedawać ani 

oddawać produktów przeznaczonych do testowania innym osobom czy podmiotom.  

6. W wypadku udowodnienia próby sprzedaży, sprzedaży czy oddania produktów -  

Uczestnik zostanie zobowiązany do oddania Produktu lub jego równowartości 

pieniężnej Organizatorom Akcji. 

7. Do testów można zgłaszać się w dniach od dnia 11.01.2021 r. do dnia 25.01.2021 r. (do 

godz. 23:59) poprzez formularz zamieszczony na stronie www.solverx.pl. 

8. Miejscem Akcji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Fundatorem Produktów do testowania jest Empire Pharma Sp. z o.o.  

10. Uczestnik testów, aby mógł uczestniczyć w Akcji, zobligowany jest do zapoznania się 

z treścią oraz akceptacji zapisów poniższego Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje 

się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

11. Udział w Akcji jest bezpłatny. 

12. Uczestnikiem Akcji może być jedynie osoba pełnoletnia.  

 

§2  

Zasady akcji Rozdajemy-Testujemy 

 

1. Zgłoszenie do Akcji odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 

www.solverx.pl. 

2. Każdy Uczestnik może wypełnić ankietę i dokonać zgłoszenia do testów tylko raz. 

3. Wypełnienie (zakończenie) oraz wysłanie ankiety jest równoznaczne z dokonaniem 

zgłoszenia. 

4. Fundator przeznaczył do przetestowania 1000 Produktów – uczestnicy będą wybierani 

wg kolejności wypełnienia ankiety, według czasu zapisanego w systemie ankietowym.  

 

§3 

Przyznawanie i wysyłanie produktów do testowania 

 

1. Produkty do testowania otrzyma 1000 osób, które jako pierwsze zgłoszą się do testów 

poprzez ankietę udostępnioną na stronie www.solverx.pl. 

2. Każdy uczestnik otrzyma jeden wybrany w ankiecie wariant wg opcji zaznaczonej 

podczas wypełniania ankiety.  

http://www.solverx.pl/


3. W ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Akcji Organizator 

poinformuje wybrane osoby o zakwalifikowaniu do testów. W tym terminie wysłane 

zostaną także pianki do higieny intymnej pod wskazany w zgłoszeniu adres. 

4. Za wysyłkę produktów odpowiada Organizator. 

5. Produkty będą przesyłane kurierem. Uczestnicy, aby mogli je otrzymać, zobowiązani 

są podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem 

pocztowym, numer telefonu. 

6. Produkty nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia okażą się nieskuteczne 

mimo poinformowania Uczestnika o próbie dostarczenia przesyłki (awizo, informacja 

od kuriera).  

7. Produkty nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną bądź inną nagrodę 

rzeczową. 

 

 

§4  

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Empire Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w 

Radzyminie, 05-250, Aleja Jana Pawła II 54C, KRS:0000588218, posiadająca nr NIP 

1251636983 (“Administrator”) W sprawach dotyczących Akcji można kontaktować 

się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@empire.org.pl.  

2. Dane osobowe zbierane są oraz przetwarzane, w oparciu o udzieloną przez Uczestnika 

zgodę, w następujących celach: 

a. organizacji i przeprowadzenia Akcji; 

b. doręczenia Produktów, 

c. promocyjno-marketingowych (pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód). 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie uzyskanej od nich 

zgody na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

4. Dane Uczestników nie będą udostępnione osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów 

zajmujących się bezpośrednio doręczeniem Produktów Uczestnikom oraz podmiotów, 

którym Organizator może zlecić czynności ankietowe. 

5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora, prawo do 

przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu 

ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.  

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Akcji, powiadomienia Uczestników o przyznaniu 

Produktu oraz doręczenia im Produktów. 

7. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celach związanych  

z publikacją wyników Akcji.  

8. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w celach, o których mowa  

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  



10. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz przez 15 

lat po zakończeniu Akcji w celu przyszłych działań promocyjnych. 

  

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Akcji, 

prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez Uczestników biorących 

udział w Akcji, niezwłocznie na adres biuro@empire.org.pl w trakcie trwania Akcji, 

najpóźniej do dnia wysyłki Produktów.  

2. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania pytania lub reklamacji. 

3. Uczestnicy mogą zgłaszać Reklamacje dotyczące Akcji, w formie pisemnej najpóźniej 

w terminie 14 dni od dnia publikacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: 

Reklamacja – Akcja Rozdajemy-Testujemy. Reklamacje należy wysłać listem 

poleconym. Reklamacje uznaje się za złożoną w terminie, jeśli zostanie nadana w 

placówce pocztowej najpóźniej w ostatnim dniu terminu na jej złożenie. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer 

telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez specjalnie powołaną Komisję Reklamacyjną 

(dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora. 

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany 

przez Uczestnika. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych. 
 


