REGULAMIN PROMOCJI POMPY INSULINOWEJ mylife YpsoPump®
z dnia 01 czerwca 2020 roku

§1
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji pompy insulinowej mylife
YpsoPump®, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Spółka Ypsomed Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000693709, NIP5252722066, REGON 36823563700000, zwana dalej
„Organizatorem”.
§2
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu, na warunkach i zasadach opisanych w niniejszej
ofercie, nowej pompy insulinowej mylife YpsoPump® za cenę 3.999 zł (trzy tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto.
2. Przedmiot Promocji jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych.
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§3
Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest skierowana wyłącznie do:
a. osób powyżej 26 roku życia, którym nie przysługuje prawo do refundacji pompy insulinowej,
b. kobiet, które w ciąży używały wypożyczonej pompy i chcą kontynuować terapię, a nie przysługuje
im prawo do refundacji pompy insulinowej.
Oferta skierowana jest wyłącznie do konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego,
mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Promocja realizowana będzie bezpośrednio przez Organizatora.
Promocja trwa przez okres od 01 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.
Dokonywanie Zgłoszeń, uprawniających do dokonania zakupu pompy insulinowej, trwa od dnia
01 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku, co oznacza, że dokonanie Zgłoszenia przed
dniem 01 czerwca 2020 roku lub po dniu 31 sierpnia 2020 roku nie uprawnia do wzięcia udziału
w Promocji.

§4
1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik spełniający warunki opisane w § 3 ust. 1 pkt a lub b
Regulaminu, w czasie trwania Promocji, wypełnia formularz stanowiący Załącznik nr 1
do Regulaminu Promocji przesyłany wraz z Regulaminem Promocji przez Organizatora drogą
elektroniczną (dalej „Formularz”).
2. Uczestnik obowiązany jest wypełnić formularz zgodnie z prawdą oraz w oparciu o wskazówki w nim
zawarte.
3. Wypełniając Formularz Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika przez Organizatora w celu i w zakresie związanym z przeprowadzeniem Promocji,
wskazanym w §7,
b. jest pod stałą opieką diabetologiczną, a możliwość korzystania z pompy insulinowej objętej
Promocją skonsultował z prowadzącym lekarzem diabetologiem i brak jest przeciwwskazań
co do jej stosowania oraz jej stosowanie odpowiada aktualnej terapii Uczestnika,
c. zobowiązuje się w terminie 10 dni od dostarczenia pompy wziąć udział w szkoleniu
z obsługi technicznej pompy insulinowej przeprowadzanym przez Organizatora w miejscu i czasie
wspólnie ustalonym.
4. Wypełniony i podpisany Formularz należy wysłać w formie skanu na adres e-mail Organizatora:
ewa.chlebicka@ypsomed.com. O chwili przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania
przez system informatyczny (data serwera) Organizatora. Po wysłaniu w czasie trwania Promocji,
o którym mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza
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(dalej „Zgłoszenie”), Uczestnik otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji
Zgłoszenia oraz ofertą sprzedaży pompy insulinowej mylife YpsoPump® na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie (dalej "Oferta").
Dokonanie zapłaty ceny 3.999 zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto
wskazanej w Ofercie na rachunek bankowy wskazany w Ofercie w terminie 3 dni od daty jej
wystawienia stanowi przyjęcie przez Uczestnika Oferty i jest równoznaczne z zawarciem umowy
sprzedaży (zakupu) pompy insulinowej na promocyjnych warunkach.
W terminie 7 dni od zaksięgowania na koncie Organizatora kwoty ceny Organizator wyśle pompę,
wraz z fakturą dokumentującą sprzedaż oraz z kartą gwarancyjną, przysyłką kurierską na adres
podany przez Uczestnika w Formularzu.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie raz. Za Zgłoszenie dokonane przez
jednego Uczestnika rozumie się osobę o określonym imieniu i nazwisku, posiadającą określony
adres e-mail, spełniającą warunki określone w Regulaminie Promocji.
Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń.
§5
W terminie 30 dni od dnia dostarczenia Uczestnikowi pompy insulinowej objętej Promocją, Uczestnik
ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.
Prawo odstąpienia od Umowy dotyczy jedynie produktu nieuruchomionego, w oryginalnym
opakowaniu wraz z instrukcją obsługi oraz wszystkim elementami i akcesoriami dostarczonymi wraz
z produktem.
Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży jest prawidłowe wypełnienie oraz
podpisanie przez Uczestnika formularza odstąpienia od umowy - Załącznik nr 3 - otrzymanego wraz
z Regulaminem Promocji oraz odesłanie go na koszt Uczestnika wraz z odpowiednio zabezpieczoną
(przesyłka ubezpieczona z opcją "ostrożnie") pompą insulinową objętą Promocją na adres: Ewa
Chlebicka, Ypsomed Polska Sp. z o.o., Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.
W terminie 14 dni od otrzymania zwróconej pompy wraz z prawidłowo wypełnionym
i podpisanym formularzem odstąpienia, po sprawdzeniu odesłanej pompy insulinowej w zakresie jej
kompletności oraz jej stanu, w tym sprawdzeniu, że nie była uruchomiona, Organizator zwróci
Uczestnikowi kwotę 3.999 zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto.
Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają ani nie naruszają uprawnień Uczestnika
- nabywcy, przysługujących w ramach rękojmi i gwarancji.
§6
Organizator udziela gwarancji na pompę insulinową będącą przedmiotem Promocji na okres 4 lat.
Szczegółowy zakres gwarancji oraz jej warunki zawarte są we wzorze gwarancji, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Regulaminu. Dokument gwarancji (karta gwarancyjna) zgodny z wzorem gwarancji
zostanie dostarczony Uczestnikowi wraz z pompą.
§7
Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj.
Ypsomed Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.
Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania
Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celu organizacji
Promocji, jej przeprowadzenia i realizacji, jak również w celu zawarcia, wykonania i odstąpienia
od umowy sprzedaży związanej z Promocją oraz w celach związanych z realizacją prawnie
usprawiedliwionych interesów Organizatora.
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy,
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy w związku z ich obsługą.
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W celu realizacji Promocji dane adresowe Uczestnika zostaną także udostępnione operatorom
pocztowym lub kurierom. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których
istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.
Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane
do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez
okres niezbędny do realizacji celów Promocji.
Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu co do wykorzystywania danych,
f.
cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie.
Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane
dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia i wzięcia udziału tej osoby w Promocji.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw
przysługujących należy kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego
siedziby lub adres poczty elektronicznej info@ypsomed.pl
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych,
w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora
o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej
tożsamości. Uczestnik ma też prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez
Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
§8
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, nie naruszając podstawowych
zasad oraz praw nabytych w trakcje Promocji, w każdym czasie.
Informacje dotyczące Promocji dostępne są na stronie internetowej Organizatora https://www.mylifediabetescare.com/pl-PL/ w zakładce Usługi.
Regulamin Promocji wraz ze wzorem formularza zgłoszeniowego udostępniany jest drogą mailową
po uprzednim kontakcie telefonicznym z Infolinią pod numerem: 800 101 621 lub drogą e-mail:
info@ypsomed.pl lub bezpośrednio z przedstawicielami w godzinach 9:00÷17:00
(poniedziałek÷piątek):
a. Marek Brzozowski
(tel.: +48 519 096 784) Województwa:
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie
b. Michał Kunicki
(tel.: +48 519 096 783) Województwa:
zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
c. Dorota Urbaś
(tel.: +48 519 096 782) Województwa:
dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, podkarpackie
Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem w celu weryfikacji
zadowolenia oraz przesłania do Uczestnika ankiety satysfakcji, którą Uczestnik może dobrowolnie
wypełnić.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Formularz zgłoszeniowy, formularz odstąpienia od Umowy oraz wzór gwarancji stanowią załączniki
do Regulaminu Promocji i są jego integralną częścią.
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