
Regulamin usługi „ROYAL CANIN – TO WIDAĆ!” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia drogą 

elektroniczną usługi polegającej na umożliwieniu użytkownikom sieci Internet podzielenia się swoją 

opinią na temat skutków działania karmy oferowanej pod marką Royal Canin (dalej: „Usługa”). 

2.  Usługodawcą, świadczącym Usługę jest Royal Canin Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008815, NIP: 6751256430, REGON: 

356296252, o kapitale zakładowym w wysokości 21 150 000,00 zł, numer telefonu kontaktowego: 

801 368 868, adres e-mail: info.pol@royalcanin.com (dalej: „Usługodawca”). 

3.  Usługa przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). 

4.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5.  Usługa jest świadczona w ramach cyklu działań promocyjnych pod nazwą „Royal Canin – to 

widać!”. Celem uniknięcia wątpliwości, w ramach świadczonej Usługi nie są przewidziane nagrody dla 

Uczestników.  

6.  Usługa świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej „Royal Canin – to widać!”, 

dostępnej pod adresem URL: http://royal-canin.pl/towidac (dalej: „Strona WWW”). Strona WWW 

stanowi część serwisu internetowego Royal Canin (www.royal-canin.pl).  

§ 2. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 

1.  Usługa polega na tym, że Uczestnik może przedstawić swoją opinię na temat efektów 

stosowania karmy oferowanej pod marką Royal Canin w żywieniu swojego psa lub kota (dalej: 

„Opinia”), poprzez zamieszczenie tej Opinii w galerii Opinii na Stronie WWW. Opinia jest 

ogólnodostępna dla użytkowników sieci Internet.  

2.  Opinia składa się z: 

2.1. odpowiedzi Uczestnika na pytanie: „Jakie efekty stosowania karmy Royal Canin dostrzegasz u 

swojego psa/kota?”, 

2.2. fotografii cyfrowej, przedstawiającej Uczestnika wraz ze swoim psem lub kotem, obrazującej 

opisane efekty stosowania karmy marki Royal Canin. 



3.  Skorzystanie z Usługi jest dobrowolne. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę 

nieodpłatnie. Usługodawca nie pobiera również opłat za rezygnację ze świadczenia Usług lub 

odstąpienie od umowy mającej za przedmiot Usługę, o którym mowa w § 4. 

4.  Aby skorzystać z Usługi, należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, dostępny w 

odpowiednio oznaczonej zakładce na Stronie WWW. Formularz rejestracyjny wymaga podania  

danych osobowych Uczestnika, w tym informacji dotyczących posiadanego kota/psa, udzielenia 

odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1, oraz załączenia fotografii cyfrowej, o 

której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2, z uwzględnieniem § 3 ust. 2-3.  

5.  Wypełniony formularz rejestracyjny należy wysłać do systemu teleinformatycznego 

Usługodawcy za pomocą odpowiedniego przycisku, znajdującego się pod formularzem. Niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 72 godzin od otrzymania formularza rejestracyjnego wypełnionego zgodnie 

z postanowieniem § 2 ust. 4, Usługodawca zamieszcza Opinię Uczestnika w galerii Opinii na Stronie 

WWW w taki sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników sieci Internet, albo – w przypadkach, o 

których mowa w § 4 ust. 1-2 – odmawia zamieszczenia Opinii. Jednocześnie na adres e-mail podany 

przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym wysyłana jest automatyczna wiadomość informująca o 

zamieszczeniu Opinii na Stronie WWW albo o odmowie zamieszczenia Opinii.  

6.  Uczestnik posiadający aktywny profil w serwisie społecznościowym Facebook, może 

dodatkowo udostępnić swoją Opinię na swoim profilu Facebook, korzystając ze zintegrowanej z 

wiadomością  

e-mail, o której mowa powyżej, zewnętrznej usługi (wtyczki) Facebook. W takim wypadku Opinia 

zostaje powiązana z profilem Uczestnika w serwisie Facebook. Korzystając z powyższej opcji 

Uczestnik przekazuje Opinię i zawarte w niej dane właścicielowi serwisu Facebook (Facebook, Inc. z 

adresem siedziby: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone Ameryki).  

7.  Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem z chwilą 

zamieszczenia Opinii Uczestnika na Stronie WWW.  

8.  Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę, 

której przedmiotem jest świadczenie Usługi, z ważnej przyczyny, jaką jest przebudowa architektury 

serwisu internetowego Royal Canin w taki sposób, że Opinie nie będą w nim już więcej 

prezentowane. W tym celu Usługodawca złoży Uczestnikowi odpowiednie oświadczenie drogą 

wiadomości e-mail, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.  

9.  Usługodawca może również wypowiedzieć Uczestnikowi umowę, której przedmiotem jest 

świadczenie Usługi, w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej 

wiadomości o tym, że Opinia zawiera treści o charakterze bezprawnym (np. narusza cudze dobra 

osobiste lub cudze prawa własności intelektualnej). W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie 

zawiadamia Uczestnika na adres e-mail o zamiarze uniemożliwienia dostępu do bezprawnej treści, a 

następnie składa Uczestnikowi wypowiedzenie. Wypowiedzenie składane jest na adres e-mail i ma 

skutek natychmiastowy.  

10.  Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi, bez konieczności podawania 

przyczyny. W tym celu wystarczy, że Uczestnik wyśle na adres e-mail : info.pol@royalcanin.com 

wiadomość, zawierającą jednoznaczne oświadczenie o rezygnacji z Usługi. Niezwłocznie po 



otrzymaniu takiej wiadomości przez Usługodawcę, Opinia Uczestnika zostaje usunięta z serwisu 

internetowego Royal Canin.  

§ 3. Wymagania techniczne 

1.  Korzystanie z Usługi wymaga posiadania komputera wyposażonego w przeglądarkę 

internetową obsługująca strony internetowe tworzone zgodnie z aktualnie stosowanymi 

standardami, z dostępem do sieci Internet, skonfigurowanego do wysyłania i odbierania poczty e-

mail oraz konta e-mail, umożliwiających odczyt wiadomości e-mail w formacie HTML oraz obsługa 

skryptu Java script. 

2.  Odpowiedź na pytanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1, nie może być dłuższa niż 1000 

znaków (włączając w to spacje i znaki specjalne).  

3.  Fotografia cyfrowa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2, powinna spełniać następujące 

wymagania techniczne:  

3.1. format zapisu danych: .png, .jpg, .jpeg  

4.  Korzystanie z Usługi nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego Uczestnika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci 

Internet. Pomimo to zalecane jest korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i 

innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall). 

§ 4. Odstąpienie od umowy 

1.  Zgodnie z obowiązującym prawem Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo 

do odstąpienia – bez podania jakichkolwiek przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów – od 

umowy zawartej na odległość, mającej za przedmiot Usługi (dalej: „Umowa”), w terminie 14 dni od 

daty jej zawarcia. 

2.  W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik powinien poinformować 

Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu wystarczy, że Uczestnik złoży 

Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, 

wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą 

elektroniczną. 

3.  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Uczestnik może skorzystać z 

ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów 

w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.   

4.  Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 4 ust. 1, wystarczające jest 

wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia 

od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 



5.  W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez 

Uczestnika, usunie on przechowywane dane dotyczące Uczestnika niezwłocznie, w każdym przypadku 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

§ 5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych 

1.  W ramach korzystania z Usług (w tym również podczas wypełniania formularza 

rejestracyjnego) niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści (w tym Opinii) o charakterze 

bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 

2.  Opinia nie może ponadto: 

2.1. ukazywać traktowania psa lub kota w sposób sprzeczny z prawem lub powszechnie 

przyjętymi normami właściwego postępowania ze zwierzętami; 

2.2. przedstawiać antropomorfizacji psa lub kota, to jest nie może przedstawiać go w pozie 

nienaturalnej dla niego, a właściwej dla człowieka, lub z akcesoriami nieodpowiednimi dla zwierząt, a 

przeznaczonymi dla ludzi (np. ludzkie ubrania, wózki dziecięce); 

2.3. być oczywiście niezgodna z celem działań promocyjnych „Royal Canin – to widać!”, którym 

jest pokazanie, w jaki sposób karma marki Royal Canin wpływa na zdrowie, kondycję i samopoczucie 

psów i kotów; 

2.4. zawierać antyreklamy marki Royal Canin lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w 

stosunku do Usługodawcy, 

2.5. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.  

3.  W ramach świadczonej Usługi Usługodawca jedynie udostępnia zasoby systemu 

teleinformatycznego w celu umożliwienia Uczestnikom opublikowania Opinii na Stronie WWW w taki 

sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników sieci Internet. Usługodawca nie tworzy, nie 

modyfikuje ani w inny sposób nie wpływa na treści zawarte w Opiniach (z zastrzeżeniem, że zawarta 

w Opinii fotografia cyfrowa Opinia może być w sposób automatyczny, ze względów technicznych, 

dostosowana do standardowego rozmiaru stosowanego w galerii Opinii na Stronie WWW). 

Usługodawca informuje jednak, że na Stronie WWW nie mogą być zamieszczane Opinie naruszające 

postanowienia § 5 ust. 1-2. Organizator ma prawo usunąć takie Opinie ze Strony WWW jak również 

odmówić publikacji takich Opinii na Stronie WWW. 

§ 6. Własność intelektualna 

1.  Zgłaszając Opinię Uczestnik oświadcza, że jej opublikowanie w ramach skorzystania z Usługi 

nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym praw autorskich w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani nie narusza prawa do 

wizerunku jakichkolwiek osób trzecich.  

2.  Z chwilą dokonania zgłoszenia Opinii Uczestnik nieodpłatnie zezwala Usługodawcy na 

korzystanie z tej Opinii  w zakresie umożliwiającym Usługodawcy świadczenie Usługi oraz na 

rozpowszechnianie Opinii na oficjalnych profilach Usługodawcy w portalach społecznościowych 

(Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby była ona dostępna dla użytkowników sieci 



Internet. Uczestnik zezwala również na wykorzystanie jego Opinii (w całości lub w części, w tym 

również samej fotografii wchodzącej w skład Opinii lub samej odpowiedzi na pytanie, wchodzącej w 

skład Opinii) na stronach internetowych Usługodawcy w celu marketingowym, jakim jest opatrzenie 

karm oferowanych pod marką Royal Canin opiniami Uczestników. Zezwolenie (licencja), o którym 

mowa powyżej, udzielane jest bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, z prawem udzielania 

dalszych zezwoleń (sublicencji).   

3.  W zakresie, w jakim w Opinii zawarty jest wizerunek Uczestnika lub innych osób, Uczestnik 

oświadcza, że wszystkie osoby, których wizerunek jest zawarty w Opinii, wyraziły zgodę na 

nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w zakresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym 

(w przypadku, gdy taka zgoda jest wymagana przez prawo).  

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1.  Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Royal 

Canin Polska sp. z o.o., ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice, z zalecanym dopiskiem na kopercie 

„Royal Canin – to widać! – reklamacja”, przy czym dopisek nie jest wymagany), lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: info.pol@royalcanin.com Reklamacja powinna zawierać imię, 

nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji 

oraz treści żądania. 

2.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.  Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listem poleconym) lub w wiadomości e-

mail – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.  

4.  Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej.  

§ 8. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów 

1.  Usługodawca informuje, że Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący 

sposób: 

1.1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji 

Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 

1.2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a 

Usługodawcą. 

2.  Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między 

Uczestnikiem, a Usługodawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. 

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 



3.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników 

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w serwisie internetowym Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl). 

§ 9. Prywatność  

1.  Administratorem danych osobowych, podawanych przez Uczestników w związku z 

korzystaniem z Usługi, jest Usługodawca – Royal Canin Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. 

Grabska 10,  

32-005 Niepołomice. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji oraz wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi. Podanie danych jest 

dobrowolne. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i 

ich poprawiania. 

2.  Informacje o plikach cookies wykorzystywanych w ramach serwisu internetowego Royal 

Canin, w tym na Stronie WWW, zawarte są w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: 

http://www.royal-canin.pl/polityka-prywatnosci 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1.  Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usługi jest język polski.  

2.  Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usługi: 

2.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani 

kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym; 

2.2. nie pobiera od Uczestników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych; 

2.3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych; 

2.4. nie dostarcza jakichkolwiek rzeczy lub towarów. 

3.  Z zastrzeżeniem § 10 ust. 4, Usługodawca może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej 

przyczyny, jaką jest:  

3.1. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mająca bezpośredni wpływ 

na treść Regulaminu; 

3.2. nałożenie na Usługodawcę przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, 

mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; 

3.3. przeciwdziałanie nadużyciom; 

3.4. usprawnienie działania Usługi lub obsługi Uczestników; 



3.5. poprawienie ochrony prywatności Uczestników; 

3.6. zmiana w zakresie czynności technicznych prowadzących do skorzystania z Usługi; 

3.7. wprowadzenie nowych Usług lub zmiana funkcjonalności Strony WWW.  

4.  Zmiana regulaminu nie może prowadzić do nałożenia na Uczestników odpłatności za Usługę. 

Zmiana nie może ponadto prowadzić do nałożenia nowych zobowiązań na Uczestników, którzy 

skorzystali z Usługi przed taką zmianą.  

5.  O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia Uczestników wysyłając wiadomość e-mail. 

Zmiana jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z Usługi w ciągu 14 dni od daty 

powiadomienia o zmianie Regulaminu. 

6.  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie 

PDF, pod adresem http://royal-canin.pl/towidac/files/regulamin.pdf, w celu umożliwienia 

Uczestnikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. 

 


