Program dla Konsultantów „Spotkania przy kawie”
na KATALOG K13/2018 i K14/2018 (04.09.2018 - 15.10.2018).

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu dla Konsultantów, ZWANEGO DALEJ „Programem” jest Oriflame
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000039173.
2. Zasady Programu zawarte są w niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej
„Regulaminem”. Regulamin
dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.oriflame.pl/paryz
3. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym
Regulaminie.
II. Czas
Katalog 13/2018 (04.09.2018 - 24.09.2018)
Katalog 14/2018 (25.09.2018 - 15.10.2018)
III. Uczestnicy
1. W Programie biorą udział Konsultanci, którzy:
a) zgłosili i zarejestrowali członkostwo w Klubie Oriflame przed dn. 04.09.2018 r., a które
to członkostwo nie ustało w czasie trwania Programu,
b) w Katalogu K11/2018 lub Katalogu K12/2018 uzyskali lub utrzymali poziom minimum
12% lub uzyskali bądź utrzymali tytuł minimum Starszego Menedżera
IV. Warunki udziału w programie
1. Aby wziąć udział w Programie, Konsultant powinien:
a) w K 11/2018 lub K12/2018 uzyskać bądź utrzymać poziom minimum 12% lub uzyskać
bądź utrzymać tytuł minimum Starszego Menedżera,
b) wypełnić formularz zgłoszenia będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu
Programu. Formularz zostanie przesłany mailem lub będzie dostępny do pobrania na
stronie www.oriflame.pl/paryz
c) przesłać wypełniony formularz zgłoszenia z dopiskiem w tytule „Spotkania przy kawie”
drogą mailowa na adres spotkaniaprzykawie@oriflame.com
d) złożyć punktowane zamówienie w Katalogu K13/2018 lub Katalogu K14/2018
V. Przywilej w Programie
1. Przywilejem w Programie jest możliwość zakupienia w cenie promocyjnej 1 (jednej) sztuki
wybranego ZESTAWU NA SPOTKANIA.
a) ZESTAW NA SPOTKANIA DOMOWE w cenie promocyjnej 1,00 zł zawierający :

- 1 filiżankę NESCAFE
- 16 próbek kawy NESCAFE Sensazione Créme 1,8 g
- 6 próbek On the Edge EDT (w K13) lub 6 próbek Eclat Mon Parfum (w K14)
- 10 ulotek – zaproszenia na spotkania z próbką kawy NESCAFE Sensazione Créme 1,8
- 6 bieżących katalogów
- 6 ulotek bieżących Witamy
b) ZESTAW NA SPOTKANIA DUŻĄ PACZKĄ PRZYJACIÓŁ w cenie promocyjnej 5,00zl
zawierający :
- 1 filiżankę NESCAFE do prezentowania
- 40 saszetek kawy NESCAFE Sensazione Créme 1,8 g
- 40 próbek On the Edge EDT (w K13) lub 40 próbek Eclat Mon Parfum (w K14)
- wybrane przez Organizatora produkty z K13/2018 lub K14/2018
- 50 ulotek – zaproszenia na spotkania z próbką kawy NESCAFE Sensazione Créme 1,8
- 40 ulotek bieżących Witamy
VI. Warunki uzyskania Przywileju w Programie
1. Aby skorzystać z Przywileju, Konsultant po spełnieniu warunków Programu jest
zobowiązany zorganizować 2 spotkania w trakcie trwania przynajmniej jednego z dwóch
Katalogów K13/2018-K14/2018. W tym celu Konsultant powinien:
a) zarejestrować 2 spotkania planowane na konkretny Katalog z minimum 3 nowymi

osobami, podając miejsce, datę i czas w formularzu
b) wybrać rodzaj 2 spotkań, jakie chce zorganizować w okresie trwania danego
Katalogu
c) zaznaczyć rodzaj wybranego zestawu w formularzu
d) wpisać kod wybranego zestawu na zamówieniu w Katalogu K13/2018 lub
K14/2018
2. Konsultant może wybrać:
a) „ZESTAW NA SPOTKANIA DOMOWE”, jeśli w K11/2018 lub K12/2018 uzyskał
bądź utrzymał poziom minimum 12%
b) „ZESTAW NA SPOTKANIA DUŻĄ PACZKĄ PRZYJACIÓŁ”, jeśli w K11/2018 lub
K12/2018 uzyskał bądź utrzymał tytuł minimum Starszego Menedżera (
3. Spotkania powinny być zarejestrowane w następujących terminach:
c) spotkania w trakcie K13/2018 (04.09.2018 -24.09.2018) powinny być
zarejestrowane w dniach od 23.08.2018 r. do 10.09.2018 r.
d) spotkania w trakcie K14/2018 (25.09.2018 - 15.10.2018) powinny być
zarejestrowane w dniach od 11.09.2018 r. do 06.10.2018 r.
4. Konsultant, który w K11/2018 lub K12/2018 uzyskał lub utrzymał tytuł minimum
Starszego Menedżera może w jednym Katalogu zamówić 1 (jeden) „ZESTAW na
SPOTKANIA DOMOWE” i 1 (jeden) „ZESTAW na SPOTKANIA DUŻĄ PACZKĄ PRZYJACIÓŁ”.

Aby zamówić dwa różne zestawy, powinien wypełnić odpowiedni wniosek REJESTRACJA
SPOTKAŃ 2 razy.
5. Zestawy mogą być zamawiane zarówno na K13/2018 jak i na K14/2018, jednakże pod
warunkiem zorganizowania w każdym z tych Katalogów 2 spotkań. Przywilej nie podlega
wielokrotności w trakcie jednego Katalogu.
6. Wybrany ZESTAW NA SPOTKANIA należy zakupić w K13/2018 lub w K14/2018 w
zależności od okresu, w jakim Konsultant zaplanował spotkania.
7. W przypadku nie złożenia zamówienia w wymaganym terminie, Konsultant traci prawo
do przywileju.
8. Poprzez zgłoszenie do programu Konsultant wyraża zgodę na niezapowiedziane
odwiedziny przedstawicieli Organizatora, zwanych „Tajemniczym Gościem”
9. Wyboru spotkań, które w każdym regionie odwiedzi „Tajemniczy Gość” dokonuje
Organizator.
10. Osoby nie będące Konsultantami biorące udział w spotkaniach, o których mowa
niniejszym Rozdziale VI, w celu przetwarzanie wizerunku w postaci zdjęć ze spotkań,
oraz ich zamieszczenia na stronie internetowej Oriflame Poland Sp. z o. o. powinny
wyrazić zgodę, o której mowa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu Programu. Konsultant jest zobowiązany przekazać oświadczenie, o którym
mowa powyżej osobom, które biorą udział w spotkaniach, o których mowa niniejszym
Rozdziale VI przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć utrwalających wizerunek tych osób.
11. Konsultant nie może przekazywać do publikacji zdjęć osób, które nie podpisały
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Programu. W
przypadku gdyby do publikacji zostały przekazane zdjęcia osób, które nie wyraziły zgody
na publikację ich wizerunku, taki Konsultant może zostać usunięty z uczestnictwa w
niniejszym Programie „Spotkania przy kawie”.
12. W przypadku nie zorganizowania spotkania lub zmiany jego terminu lub miejsca bez
powiadomienia Konsultant utraci przywilej zakupu każdego z zestawów w cenie
promocyjnej i otrzyma fakturę zwiększającą cenę w zależności od zamówionego zestawu
tj :
a) 49 zł - jeśli zamówił zestaw na SPOTKANIA DOMOWE,
b) 99 zł - jeśli zamówił zestaw na SPOTKANIA DUŻĄ PACZKĄ PRZYJACIÓŁ.
Podane kwoty zawierają 23% VAT.

13. Aby odwołać spotkania lub zmienić jego dane, należy wysłać wiadomość na adres:
spotkaniaprzykawie@oriflame.com najpóźniej 2 dni przed terminem już zgłoszonego
spotkania.
14. Reklamacje dotyczące Programu będą przyjmowane do 30 października 2018 roku.
Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą uwzględnione.
VII. Zobowiązania Konsultantów zgłaszających chęć udziału w Programie
1. Konsultant, który zamówił ZESTAW NA SPOTKANIA DOMOWE, zobowiązany jest podczas
spotkań do:
a) przedstawienia Możliwości Oriflame,
b) przedstawienia załączonych w zestawie produktów i umożliwienia ich wypróbowania,
c) przekazania 3 uczestnikom spotkania po 1 próbce On the Edge EDT lub Eclat Mon
Parfum,
d) przekazania uczestnikom spotkania po 1 kremie do rąk 30ml,
e) zorganizowania poczęstunku z użyciem próbek kawy NESCAFE Gold,
f) wykonania dokumentacji ze spotkania (opis i zdjęcia) i przesłania jej na wskazany adres
email podany na stronie www.oriflame.pl/paryz
2. Konsultant, który zamówił ZESTAW NA SPOTKANIA DUŻĄ PACZKĄ PRZYJACIÓŁ,
zobowiązany jest podczas spotkań do:
g) przedstawienia Możliwości Oriflame,
h) przedstawienia i umożliwienia wypróbowania produktów załączonych w zestawie,
i) przekazania 20 uczestnikom spotkania po 1 próbce On the Edge EDT lub Eclat Mon
Parfum,
j) zorganizowania poczęstunku z użyciem próbek kawy NESCAFE Sensazione Créme,
k) wykonania dokumentacji ze spotkania (opis i zdjęcia) i przesłania jej na wskazany adres
email podany na stronie www.oriflame.pl/paryz
VIII. Konkurs z nagrodami
1. Uczestnicy Programu poprzez wykonanie i umieszczenie na stronie www.oriflame.pl/paryz
dokumentacji ze spotkania biorą udział w Konkursie z nagrodami.
2. W Konkursie Organizator wyłoni 100 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci
aparatów do masażu SPA firmy Beurer MG17 o wartości 70 złotych.
3. Nagrody zostaną przyznane osobom, których dokumentacja ze spotkań zostanie oceniona
najwyżej przez jury powołane przez Organizatora.
4. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu Programu oraz jest
dostępny na stronie www.oriflame.pl/paryz
IX. Dane osobowe
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników Programu
„Spotkania przy kawie” jest Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-675,
przy ul. Wołoskiej 22. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD),
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z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: privacy@oriflame.com we
wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.
Państwa dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie „Spotkania przy
kawie” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) - wykonania umowy
lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na publikację wizerunku, Państwa dane
zostaną opublikowane na stronie www.oriflame.pl/paryz
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji
Programu „Spotkania przy kawie”, realizacji ewentualnych postępowań reklamacyjnych
oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące
dla Administratora danych usługi związane z dostarczaniem rozwiązań technicznych,
organizacyjnych i teleinformatycznych jak również agencje marketingowe tylko w celu i
zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie Państwo prawo do:

 dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania;

 przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w
zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy.
W celu realizacji przez Państwa jednego ze swoich praw należy skontaktować się z
inspektorem ochrony danych (IOD),
7. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych i nie będzie to miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed
wycofaniem zgody.

8. Posiadacie Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Programie „Spotkania przy kawie”. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w Programie „Spotkania przy kawie”.
X. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Programu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2018 r.

