REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „ZWIERZOZBI RKA Z VETINEO”
(dalej „Akcja” lub „ZWIERZOZBI RKA”)
WERSJA 1.
Akcja polega na przeprowadzeniu zbi rki publicznej przez Zoetis Polska Sp łkę z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
§1
Pojęcia u yte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - dokument okre lający zasady akcji charytatywnej - ZWIERZOZBI RKI,
realizowanej na terenie Polski, w okresie od 25.07.2022 r. do odwołania.
2. Cel akcji charytatywnej – wsparcie inansowe wybranych podmiot w (Schronisk, Fundacji,
Przytulisk, etc.), kt re niosą pomoc potrzebującym zwierzętom domowym.
3. Uczestnik – podmiot biorący udział w akcji charytatywnej.
4. Organizator akcji charytatywnej – Zoetis Polska Sp łka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Postępu 17b, 02-676, wpisaną do rejestru przedsiębiorc w prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000421468,
NIP: 521-363-16-26, REGON: 146132205, wpisaną do rejestru Bazy Danych o Produktach i
Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod numerem 000031421
5. Dostawca Aplikacji Vetineo - Respondea Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dubois 114/116, 93-465
Ł d , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorc w Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi- r dmie cia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000663299, NIP: 7322182766, REGON: 366459798
§ 2 Zasady akcji charytatywnej:
1. Udział w akcji charytatywnej jest dla Uczestnik w dobrowolny.
2. Uczestnikiem akcji charytatywnej mogą by osoby izyczne, pełnoletnie, klienci praktyki
weterynaryjnej, kt rzy posiadają aplikację VETINEO. Aplikacja ta umo liwia Uczestnikowi wgląd
w historię wizyt oraz badania jego zwierząt, kt re są dostępne w koncie U ytkownika.
3. Warunkiem uczestnictwa w akcji charytatywnej jest zaakceptowanie regulaminu akcji i
kliknięcie w przycisk !Pomagam!” na ekranie powiadomienia, jakie wy wietlają się w aplikacji
VETINEO po wizycie w praktyce weterynaryjnej. Powiadomienia ze ZWIERZOZBI RKI pojawią
się na urządzeniach tych os b, kt rych zwierzęciu lekarz weterynarii zalecił (wpisał w pole
!zalecenia” przy wizycie) wybrane leki produkowane przez Firmę Zoetis, i/lub badania
diagnostyczne wykonane na urządzeniach VETSCAN.
§3
1.

2.

Ka de kliknięcie w powiadomienie ZWIERZOZBI RKI oznacza naliczenie przez
organizatora jednego Z-coina, symbolicznej waluty ZWIERZOZBI RKI, kt ra ma
r wnowarto kwoty 1 (jeden) złoty. Kwota ta tra i do rocznej puli Zwierzozbi rki, a
następnie zostanie przekazana na cele charytatywne po dokonaniu wyboru zwycięskiej
plac wki. Organizator mo e zmieni warto pienię ną Z-coina w trakcie trwania
ZWIERZOZBI RKI.
Głosowanie na plac wkę, kt ra zostanie bene icjentem Akcji w danym roku zostanie
przeprowadzone w czwartym kwartale danego roku na pro ilu FB Psy Koty i Kłopoty

administrowanym przez Organizatora, na następnie ogłoszone na stronie
www.vetineo.com/zwierzozbiorka.
3.
Kliknięcie w przycisk „Pomagam” jest BEZPŁATNE dla Uczestnika i nie łączy się z
adnymi dodatkowo naliczanymi opłatami, niezale nie od warto ci usługi wykonanej w
praktyce weterynaryjnej.
3. Akcja ma charakter charytatywny, dlatego Organizator nie przekazuje adnego wynagrodzenia
Uczestnikom.
4. Uczestnik mo e do akcji przystąpi w dowolnym momencie jej trwania, je li tylko posiada
aplikację VETINEO i je li spełni warunki opisane w § 2 pkt 3.
§ 4 Polityka prywatno ci
1. Organizator o wiadcza, i Administratorem danych osobowych, ujawnionych w związku z
udziałem w akcji charytatywnej ZWIERZOZBI RKA jest Dostawca Aplikacji VETINEO.
2. W przypadku pyta dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
koordynatorem do spraw bezpiecze stwa danych, dane kontaktowe: ado@vetineo.com
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os b izycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego udziału w akcji charytatywnej
„ZWIERZOZBI RKA”. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b. w/w
rozporządzenia (zgoda udzielona podczas instalowania aplikacji VETINEO).
6. Odbiorcami danych mogą by podmioty wsp łpracujące i działające na rzecz prawidłowego
działania aplikacji.
7. Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, w innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia
roszcze przysługujących administratorowi danych osobowych w stosunku do Uczestnika, bąd
wycofania zgody. Uczestnik ma prawo ądania od Dostawcy Aplikacji VETINEO dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno z prawem przetwarzania,
kt rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a tak e prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
§ 5 Postanowienia ko cowe
1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd
wła ciwy ze względu na siedzibę Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowie niniejszego Regulaminu, a tak e
zawieszenia bąd odwołania akcji charytatywnej.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.07.2022 r. do dnia jego odwołania bąd zmiany.

