
23 LATA  BADAŃ NAUKOWYCH NAD EFEKTAMI ODŻYWIANIA ZGODNEGO Z GENETYKĄ I FIZ JOLOGIĄ ORGANIZMU CZŁOWIEKA
• 46 wieloośrodkowych badań u Pacjentów w 21 ośrodkach naukowych i medycznych • 53 ekspertyzy i opinie naukowe • 5 300 pisemnych opinii Pacjentów

•  infekcje  •  nowotwory  •  paradontoza i afty  •  RZS  •  łuszczyca i AZS  •  alergie  •  choroba wieńcowa  •  schizofrenia i depresja

Regulamin „Akcja rabat za opinię”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem całorocznej Akcji „Tylko systematyczne budowanie organizmu przynosi poważne efekty fizjologiczne” zwanej w dalszej części 
Regulaminu „Akcją” jest Marinex International Sp. z o. o. Łódź, 93-446, Placowa 4 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000159418, NIP: 899-18-33-247 REG. 473157465, zwana w dalszej części 
regulaminu „Marinex”.

2. Informacja o Akcji zamieszczona jest wewnątrz opakowań Produktów znajdujących się w ofercie Marinex. Szczegółowe zasady Akcji określone zostały  
w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Akcji zamieszczony został na stronie: marinex.com.pl/opinie w zakładce „Regulamin akcji”.

4. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunki Akcji nie stanowią oferty dla partnerów handlowych.

II. Oferta Akcji

1. Oferta Akcji skierowana jest do Uczestników o których mowa w §4, którzy zakupili Produkt/y znajdujące się w ofercie Marinex i ich opakowania 
produktowe zawierają stosowny zapis o możliwości udziału w ww. akcji, o ile ww. Uczestnicy zdecydowali się podzielić opinią zawierającą opis efektów 
jakie uzyskali w wyniku systematycznego stosowania ww. Preparatów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Udział w Akcji biorą udział wyłącznie opinie Uczestników, którzy w oświadczeniu zamieszczonym wewnątrz opakowania zaznaczyli, że wyrażają zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zamieszczenia ww. opinii na stronie internetowej.

3. Osoba chcąca wziąć udział w Akcji musi dodatkowo podać miejsce zakupu produktu i przybliżony czas dokonania zakupu. W przypadku braku takiej 
informacji Organizator zwróci się do danej Osoby z prośbą o uzupełnienie danych. Informacje te są niezbędne Organizatorowi do dokonania weryfikacji 
danej Opinii zgodnie z Regulaminem Akcji.

III. Czas trwania Akcji

1. Oferta Akcji trwa od 1 stycznia 2010 roku do odwołania.

2. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji na koniec roku kalendarzowego, bez podania przyczyny, albo zaprzestać prowadzenia 
Akcji na warunkach określonych w regulaminie przez pewien określony czas (np. w związku z ograniczeniami związanymi z Covid-19). Stosowną 
informację o czasowym zaprzestaniu lub zakończeniu Akcji Organizator Akcji zamieści na stronie marinex.com.pl.

3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w czasie jej trwania, ztym zastrzeżeniem, ze nie dotyczy to opinii przesłanych przed 
dokonaną zmianą. Datą przesłania opinii jest data nadania przesyłki przez uczestnika.

4. W przypadku wprowadzenia nowych zasad Akcji, dotychczasowe zasady Akcji przestają wiązać Organizatora, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.

IV. Uczestnicy

1. Oferta Akcji skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

V. Zamieszczanie opinii na stronie, przyznawanie nagród

1. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie opinii przesłanych w ramach Akcji, niezależnie od faktu, czy zostały one wyróżnione 
do nagrody.

2. Organizator Akcji, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego podejmuje decyzję o przyznaniu wśród puli przesłanych opinii -nagrody 
wybranemu uczestnikowi, który przysłał opinię spełniająca wymogi § 2.

3. Opinia nagrodzona zamieszczana jest na stronie marinex.com.pl/opinie- w zakładce „Opinie nagrodzone” wraz z podaniem wysokości przyznanej 
nagrody oraz dołączonym scanem przesłanej opinii. Scan opinii zamieszczany jest po zatarciu pól zawierających dane osobowe.

4. Opinie, o których mowa w ust. 1 zamieszczana jest na stronie po usunięciu części danych osobowych umożliwiających rozpoznanie , tj. zamieszczane jest 
tylko Imię, wiek i miejscowość uczestnika.

5. Użytkownikowi którego opinia została nagrodzona przysługuje jednorazowe przesłanie nagrody ( Gratisowego Preparatu), bez naliczania kosztów 
przesyłki. Przy nie podjęciu przesyłki w terminie, kolejna wysyłka odbywać się będzie wyłącznie na wniosek uczestnika z doliczeniem kosztów przesyłki.

VI. Zamieszczanie Opinii w Serwisie

1. Niniejsze Warunki Wykorzystania kierują Twoim zachowaniem w związku z Notowaniami klientów oraz Serwisem recenzowania oferowanym przez 
Marinex. W przypadku sprzeczności między treścią Zasad prywatności Marinex, a niniejszych Warunków Wykorzystania, w odniesieniu do Serwisu 
opiniowania obowiązywać będą niniejsze Warunków Wykorzystania.



2. Wysyłając jakąkolwiek treść do Marinex, zapewniasz i oświadczasz, że:

•	 jesteś jedynym autorem i właścicielem odnośnych praw autorskich;

•	 dobrowolnie cedujesz wszelkie uprzednio posiadane „prawa moralne” do odnośnej treści;

•	 całość przedkładanej treści jest ściśle zgodna z prawdą;

•	 masz co najmniej 13 lat;

•	 wykorzystanie nadesłanej treści nie narusza tych Warunków Wykorzystania oraz nie spowoduje poniesienia strat przez żadną osobę lub podmiot 
zewnętrzny.

3. Ponadto, zgadzasz się i potwierdzasz, że nie będziesz składać treści:

•	 świadomie fałszywej, nieścisłej lub mylącej;

•	 naruszającej prawa autorskie podmiotu zewnętrznego, jego patent, znak handlowy, tajemnicę branżową lub inne prawa własności lub prawa do 
publikacji lub prywatności;

•	 naruszającej jakikolwiek przepis prawa, ustawę, przepis lokalny (w tym, choć nie wyłącznie, przepisy regulujące eksport, ochronę konsumenta, 
konkurencji, antydyskryminacyjne lub o mylącej reklamie);

•	 posiadającej, lub stwarzającej zasadne pozory posiadania, charakter zniesławiający, oczerniający, szerzący nienawiść, motywowany rasowo lub 
religijnie, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę, spółkę lub korporację;

•	 z tytułu której otrzymałeś wynagrodzenie lub inne świadczenia od innego podmiotu; obejmuje to wszelkie informacje z odniesieniami do innych 
portali, adresów internetowych i e-mailowych, danych kontaktowych i numerów telefonicznych;

•	 zawierające wirusy komputerowe, „robaki” lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki.

4. Podejmujesz się chronić od szkód cywilnych Marinex (wraz z jej funkcjonariuszami, dyrekcją, pełnomocnikami, firmami filialnymi, spółkami joint-venture 
oraz zewnętrznymi podwykonawcami) z tytułu wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (bezpośrednich i tzw. wynikowych) wszelkiego możliwego 
rodzaju – znanych i dotąd nieznanych – w tym zasadnych honorariów adwokackich – w związku z naruszeniem składanych powyżej oświadczeń i 
zapewnień, lub ewentualnego naruszenia przez Ciebie prawa lub uprawnień podmiotu zewnętrznego.

5. W odniesieniu do wszelkich zgłoszonych przez Ciebie treści, udzielasz Marinex gratisowo stałego, nieodwoływalnego, trwałego, zbywalnego prawa 
i koncesji upoważniających do wykorzystania, kopiowania, zmieniania, kasowania w całości, dokonywania adaptacji, publikowania, tłumaczenia, 
tworzenia dzieł pochodnych, oraz sprzedaży i/lub dystrybucji uzyskanych treści oraz wdrożenia ich za pmocą dowolnej technologii, ośrodka, wszędzie na 
świecie, bez wynagrodzenia na Twoją rzecz.

6. Cała złożona przez Ciebie treść podlega wykorzystaniu przez Marinex według jej suwerennego uznania. Marinex zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian, streszczania i kasowania dowolnej części złożonej treści w portalu Marinex, o ile Marinex suwerennie uzna, iż narusza ona wytyczne co do 
publikowanych treści lub dowolny inny punkt niniejszych Warunków Wykorzystania.

7. Marinex nie zapewnia, iż udostępni Ci jakąkolwiek możliwość edytowania lub usuwania jakiejkolwiek części złożonej przez Ciebie treści poprzez środki 
w dyspozycji Marinex. Pytania i pisemne uwagi zazwyczaj ogłaszane są w terminie do siedmiu dni roboczych. Jednak Marinex zastrzega sobie prawo 
do usunięcia lub odmowy ogłoszenia dowolnej złożonej treści z dowolnej przyczyny. Przyjmujesz do wiadomości iż to Ty, a nie Marinex, ponosisz 
odpowiedzialność za treść zgłoszenia. Żadna część składanej treści nie niesie z sobą zobowiązania zachowania poufności przez Marinex,  
jej pełnomocników, filii, firm zależnych, partnerów lub podwykonawców zewnętrznych i ich dyrekcji, funkcjonariuszy i pracowników.

8. Dołączając swój adres e-mailowy w związku ze zgłaszaną oceną i recenzją, wyrażasz zgodę, aby Marinex oraz jego zewnętrzny(-i) usługodawca(-y) 
korzystali z podanego adresu dla kontaktowania się z Tobą na temat stanu Twojej recenzji i w innych celach administracyjnych.

XIII. Weryfikacja. Każdy może dodać opinie. Włączona moderacja:

„Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.”

XIV. Dodatkowe informacje

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie Akcji można uzyskać za pośrednictwem:

1. formularza kontaktowego dostępnego na stronie marinex.com.pl;

2. drogą mailową marinex@marinex.com.pl;

3. telefonicznie pod numerem. 0 42 680 03 33.


