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Regulamin kampanii „Dzień Babci i Dziadka w KIND” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia kampanii „Dzień Babci i Dziadka”, 

której organizatorem jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Włodkowica 26a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310. 

§ 2 

Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Kampania – zorganizowane w wybranych lokalizacjach w Polsce Bezpłatne badania słuchu pod 

hasłem „Dzień Babci i Dziadka w KIND” prowadzona przez KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.; 

2) Organizator kampanii - KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Włodkowica 26a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 

300458310, zwany dalej KIND; 

3) Administrator danych osobowych - KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy 

ulicy Włodkowica 26a; 

4) Zasięg kampanii – wybrane oddziały KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. określone w § 4 

niniejszego Regulaminu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

5) Okres kampanii – czas pomiędzy datą rozpoczęcia akcji publicznego informowania o kampanii  

12 stycznia 2018 a datą, do której realizowane będą Bezpłatne badania słuchu w ramach 

niniejszej Kampanii, tj. 26 stycznia 2018, określoną w § 3 punkt 1 niniejszego Regulaminu; 

6) Strona internetowa – strona KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. pod adresem www.KIND.com; 

7) Uczestnik Kampanii – podmiot, który - zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

 w Okresie Kampanii - dokona rezerwacji w wybranym oddziale KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. 

określonym w § 4 niniejszego Regulaminu i wykonana Bezpłatne badanie słuchu; 

8) Bezpłatne badania słuchu – w ramach badania przeprowadzona zostanie otoskopia, audiometria 

tonalna i słowna; 

9) Nagroda – Parasol o wartości 9,99 zł netto. 
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§ 3 

Okres Kampanii i warunki przyznawania Nagród 

1) Okres trwania kampanii: 15 stycznia 2018 roku do 26 stycznia 2018 roku; 

2) Uczestnik Kampanii otrzymuje Nagrodę. Nagroda przyznawana jest pierwszym dwudziestu 

Uczestnikom Kampanii w każdym oddziale KIND Aparaty Słuchowe sp. z o.o. biorącym udział  

w Kampanii wymienionym w § 4 niniejszego Regulaminu lub do wyczerpania zapasów Nagród. 

§ 4 

Zasięg kampanii i oddziały biorące udział w Kampanii 

Kampania prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje tylko w wybranych 

wymienionych poniżej oddziałach KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.: 

- Szczecin, al. Wyzwolenia 29, 70-531, 

- Kielce, ul. Zagórska 22, 25-355, 

- Łódź, ul. Piotrkowska 181, 90-447, 

- Łódź, al. Piłsudskiego 52, 90-330, 

- Łódź, ul. Rzgowska 281/289, 93-338, 

- Katowice, ul. Bocheńskiego 38a, 40-859, 

- Katowice, ul. Żwirki i Wigury 16, 40-063, 

- Toruń, ul. Małe Garbary 16, 87-100, 

- Jaworzno, ul. Grunwaldzka 51, 43-600, 

- Świnoujście, ul. Piastowska 1/1A, 72-600, 

- Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2, 72-600, 

- Częstochowa, ul. Michałowskiego 6, 42-200, 

- Częstochowa, ul. Wolności 37, 42-200, 

- Goleniów, ul. Pocztowa 43, 72-100, 

- Gryfino, ul. Piastów 5B, 74-100, 

- Kamień Pomorski, ul. Kopernika 26, 72-400, 

- Stargard, ul. Wojska Polskiego 21, 73-110, 

- Stargard, ul. I Brygady 18/314, 73-110. 

 

§ 5 

Dane osobowe Użytkownika, ich ochrona i przetwarzanie. 

1) Administratorem danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

przy ulicy Włodkowica 26a. 

2) Wszystkie zbierane przez KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem 

racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu 

zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym 

wykorzystaniem. Podmioty powiązane z KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o., jego zaufani partnerzy 

i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez 

KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 

3) Administrator danych osobowych nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom 

niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Uczestników Kampanii, za wyjątkiem przypadków 

wymienionych poniżej: 

a) Administrator danych osobowych może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych 

 w celu świadczenia świadczonych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie  
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są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych 

w imieniu Administratora danych osobowych, albo 

b) Administrator danych osobowych zobowiązuje się nie udostępniać ani nie sprzedawać danych 

osobowych Uczestników Kampanii. 

c) Administrator danych osobowych może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie 

identyfikują konkretnych Uczestników Kampanii) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym 

partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności produktów 

i usług służących poprawie ogólnej jakości życia osób z niedosłuchem i efektywności usług 

świadczonych przez Organizatora kampanii lub udziału w badaniach naukowych 

przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną. 

d) Zbiór danych Uczestników Kampanii został wpisany do rejestru zbiorów danych 

przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. Zbiór ten prowadzony jest przez 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Administratora danych 

osobowych. Rejestr ten jest udostępniany do wglądu w siedzibie Administratora danych 

osobowych. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1) Niniejszy Regulamin będzie dostępny w okresie od dnia 12.01.2018 do dnia 26.01.2018 

w oddziałach KIND określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, a także na stronach internetowych 

www.KIND.com. 

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kampanii oraz zmiany okresu jej trwania bez 

podania przyczyny. 

4) Wszelkie spory związane z Kampanią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

5) Informacje na temat Kampanii i niniejszego Regulaminu są dostępne do wglądu w siedzibie 

Organizatora. 


