Regulamin serwisu: www.oeparol.pl oraz
Kampanii „Ambasador Oeparol”
I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem serwisu www.oeparol.pl jest Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, ul. M.
Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00001116926, kapitał zakładowy wpłacony
718.430.000 PLN, NIP 731-17-51-025; PLN, NIP,) adres e-mail: Adamed@adamed.com (dalej
„Administrator”).
2. Operatorem technicznym serwisu jest Grupa Bukko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej
22/12B (kod: 02-703),; e-mail: hello@grupabukko.pl; Operator Techniczny administruje Serwisem,
utrzymuje kontakt z Użytkownikami i wykonuje inne wskazane w niniejszym regulaminie czynności
na zlecenie Administratora.
3. Serwis prowadzony jest przez Administratora na stronie www.oeparol.pl w celu umożliwienia
osobom pragnącym wziąć udział w kampaniach prowadzonych przez Administratora w charakterze
ambasadorów kampanii (dalej „Ambasador”), zgłoszenia do tych kampanii, do których w danym
momencie prowadzona jest rekrutacja.
II. Utworzenie Konta
1. Użytkownikiem Serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terenie RP.
2. W celu utworzenia Konta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez wpisanie
swojego adresu email oraz zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności.
3. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Administrator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki
towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafikę a
korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim
zawartych.
5. Administrator zastrzegają sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu
do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu
internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie
z Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane w Serwisie przed
rozpoczęciem prac.
6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu
teleinformatycznego, Administrator i Operator techniczny mają prawo do czasowego zaprzestania
lub ograniczenia świadczenia usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu
przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

III. Rekrutacja do kampanii
1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator prowadzi rekrutację Ambasadorów do kampanii
skierowanych do Użytkowników Serwisu.
2. Pełnienie roli Ambasadora polega na testowaniu produktów, które zostaną Ambasadorowi
przekazane jako upominki promocyjne i dzieleniu się opinią na temat przekazanych produktów w
social media takich jak Facebook, Instagram itp.
3. W celu aplikowania do rekrutacji w danej kampanii Użytkownik rejestruje się na stronie:
www.oeparol.pl/ambasador/ poprzez podanie adresu e-mail, a następnie – na podstawie
zaproszenia otrzymanego pocztą elektroniczną od Operatora Technicznego - wypełnia ankietę (w
serwisie webankieta.pl). Spośród Użytkowników, którzy prawidłowo wypełnili ankietę, Operator
techniczny wybierze osoby, które zostaną Ambasadorami danej kampanii.
4. Wypełnienie ankiety jest równoznaczne ze zgodą na przyznanie statusu Ambasadora danej
kampanii. O przyznaniu Użytkownikowi statusu Ambasadora Użytkownik zostanie poinformowany
wiadomości e-mail. Operator techniczny poinformuje Ambasadora za pośrednictwem wiadomości
e-mail także o okresie prowadzenia testów, wytycznych dotyczących przebiegu testowania
produktów, szczegółowych wymaganiach dotyczących określonych zadań testowych oraz
preferowanych terminach ich wykonania.
5. Okres prowadzenia testów jest równocześnie okresem trwania kampanii.
6. Ambasador powinien:
a. zapoznać się z informacją o udostępnionym produkcie;
b. przetestować udostępniony produkt;
c. dzielić się spostrzeżeniami na temat testowanego produktu ze swoimi znajomymi;
d. wypełniać ankiety i raporty związane z kampanią otrzymywane za pomocą Serwisu;
e. realizować zadania związane z kampanią, o których zostanie poinformowany przed
przystąpieniem do danej kampanii lub w jej trakcie.
7. Z wyjątkiem produktów przekazanych w ramach upominku promocyjnego przeznaczonych dla
znajomych Ambasadora, Ambasador zobowiązuje się nie przenosić własności lub posiadania
Produktów otrzymanych w celu przeprowadzenia testów na osobę trzecią pod jakimkolwiek
tytułem, odpłatnym lub nieodpłatnym oraz nie oferować takiego przeniesienia osobom trzecim.
Powyższe oznacza w szczególności zakaz oferowania i dokonywania sprzedaży, darowizny, zamiany;
oddawania w bezpłatne używanie, najem, dzierżawę; zastawiania, użyczania lub obciążania prawami
osób trzecich – w odniesieniu do Produktów otrzymanych w celu przeprowadzenia testów.
8. Ambasador zobowiązuje się udzielić Operatorowi technicznemu nieodpłatnej licencji, z prawem
udzielania sublicencji osobom trzecim, na korzystanie z wszystkich utworów powstałych w związku z
wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ppkt 2 oraz 6 rozdziału III niniejszego regulaminu ,
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską,
reprograficzną,
2) zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie
magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu
oraz niezależnie od systemu i standardu;
3) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną,
audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;

4) nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy
transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod
technicznych,
5) nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego,
6) reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub
telewizyjną;
7) najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;
8) publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach
komórkowych);
9) wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np.
SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;
10) wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i
jego formatu;
11) opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi
Utworami;
12) prawa do używania, korzystania i rozporządzania Utworami lub fragmentami Utworów dla celów
reklamowych, promocyjnych i marketingowych Klienta, jak również do ich wykorzystania w innych
utworach,
13) komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju
towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i
usług.
9. Licencja, o której mowa w ustępie powyższym udzielona zostanie z chwilą udostępnienia Utworów
publicznie. Licencja ma charakter wyłączny i obowiązuje na terytorium całego świata. Licencja
udzielona zostaje na czas nieokreślony, przy czym Ambasador zobowiązuje się jej nie wypowiadać
przez okres pierwszych 10 lat.
10. Ambasador oświadcza, że Utwory będą wolne od wad prawnych i nie będą przedmiotem roszczeń
jakichkolwiek osób trzecich. Ambasador ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnej
niezgodności powyższego oświadczenia z rzeczywistym stanem prawnym.
IV. Wymagania techniczne
1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu obejmują:
1) komputer osobisty lub urządzenie mobilne
2) dostęp do sieci Internet;
3) posiadanie konta e-mail
4) dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www (rekomendowana
aktualna wersja Chrome).
2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od
wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z Serwisu.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi
zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które
powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka
Prywatności dostępna na stronie oeparol.pl
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Serwisu.
W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.
2. Reklamację rozpatruje Administrator lub Operator techniczny.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko Użytkownika
2) przedmiot reklamacji
3) okoliczności uzasadniające reklamację
4) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja Administratora dotycząca
reklamacji.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres adamed@adamed.com
6. Reklamacje należy wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące
podstawą reklamacji.
VII. Rezygnacja/zakończenie korzystania z Serwisu
1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do Serwisu i usunąć swoje Konto. W tym
celu powinien wysłać oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail adamed@adamed.com
2. Administrator lub Operator techniczny mogą zablokować lub usunąć Konto oraz dostęp do Serwisu,
jeżeli:
1) Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
2) Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać działanie Serwisu;
3) Użytkownik dopuszcza się działań, które mogłyby narazić Administratora na utratę lub
naruszenie renomy i dobrego imienia.
3. Odblokowanie lub ponowne założenie Konta wymaga zgody Administratora.
4. W przypadku usunięcia konta Ambasadora w trakcie wykonywania testów, Ambasador zobowiązuje
się odesłać do Koordynatora otrzymane Produkty.

VIII. Zmiana Regulaminu
1. Administrator może zmienić Regulamin, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych,
przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na prawa nabyte Użytkownika Serwisu. Zmiana
wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od momentu
udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w Serwisie, które będzie miało miejsce po
wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz
o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją przez
Użytkownika z korzystania z Serwisu oraz rozwiązaniem umowy z Administratora. W takim
przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu.

X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych Serwisu.
2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo
polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

