Regulamin akcji promocyjnej
„Wiesiek Zdaje Egzamin”
(Regulamin)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Wiesiek Zdaje Egzamin” (Promocja).
2. Celem Promocji jest spopularyzowanie korzystania z aplikacji mobilnej McDonald’s (Aplikacja) i
pozyskanie dla niej jak kolejnych użytkowników oraz reklama i promocja produktów McDonald’s,
a zwłaszcza burgera WieśMac®.
3. Promocja trwa od dnia 4 maja 2021 r. (od godziny 00:00) do dnia 6 maja 2021 r. (do godz. 23:59).
4. Organizatorem Promocji jest spółka McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000097409, o kapitale zakładowym w wysokości 151.569.758,98 zł, posiadająca numer
statystyczny REGON 012050075 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10 (zwana
dalej „Organizatorem”).
5. Promocja organizowana jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram® z
wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez ten serwis oraz przy uwzględnieniu zasad tam
obowiązujących, a w szczególności zgodnie z tzw. „Zasadami społeczności” Instagram, oraz
regulaminem tego serwisu. Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych
przez spółkę Facebook Ireland Limited. Promocja nie jest jednak zarządzana, nadzorowana,
kontrolowana ani w jakikolwiek inny sposób wspierana przez Facebook Ireland Limited, która nie
ma bezpośredniego wpływu na przebieg Promocji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej
z nim związanej.
UWAGA:
Zasady społeczności Instagram, na dzień ogłoszenia Promocji, znajdują się tu:
https://help.instagram.com/477434105621119?helpref=page_content
Regulamin serwisu Instagram, na dzień ogłoszenia Promocji znajduje się tu:
https://help.instagram.com/581066165581870
6. Z uwzględnieniem charakteru serwisu/kont Instagram, Promocja jest przeprowadzana na
terytorium Polski. Promocja prowadzona jest we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce z
wyłączeniem restauracji McDonald’s znajdujących się na terenie Lotniska Chopina oraz Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Lista restauracji McDonald’s znajduje się na stronie
internetowej https://mcdonalds.pl/restauracje/ .

§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest do osób posiadających profil/konto w Instagram, którzy ukończyli 16 lat
i są użytkownikami Aplikacji.
2. Aby zostać użytkownikiem Aplikacji należy pobrać na posiadany smartfon lub inne urządzenie
mobilne z dostępem do Internetu, działające w systemie iOS lub Android, odpowiednio z
AppStore® albo ze sklepu Google Play®, Aplikację McDonald’s (występuje tam pod nazwą
McDonald’s, której deweloperem jest McDonald’s) i po jej zainstalowaniu na urządzeniu,
zarejestrować się w Aplikacji jako jej użytkownik. Warunkiem koniecznym rejestracji jest podanie

danych osobowych oraz adresu e-mail, a także zaakceptowanie regulaminu Aplikacji i polityki
prywatność oraz zawartych tam zgód.
3. Konto Instagram uczestnika, powinno być zdefiniowane w ustawieniach prywatności jako profil
publiczny tj. taki, którego zawartość widoczna jest dla wszystkich użytkowników. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ustawienia prywatności konta, które mogą sprawić, że Organizator
nie będzie mógł powziąć informacji o wykonaniu przez uczestnika zadania promocyjnego.
4. Wszelkie wymagane prawem informacje, w szczególności: informacja o administratorze danych
osobowych, celu zbierania danych i rodzaju danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców
danych oraz prawach osoby, której dane są zbierane, a także wymagane prawem zgody na:
przetwarzanie danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
marketing bezpośredni z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, przetwarzanie
danych o lokalizacji użytkownika, zawarte są w regulaminie Aplikacji i polityce prywatność Aplikacji
i udostępniane użytkownikowi przed zarejestrowaniem się.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Udział w Promocji jest nieodpłatny.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest opublikowanie na profilu/koncie uczestnika w
Instagram (przy wykorzystaniu w tym celu odpowiedniej funkcjonalności Instagram - POST
publiczny) zdjęcia przedstawiającego uczestnika w stroju maturalnym/galowym oraz widocznego
burgera WieśMac® oraz opatrzeniu go oznaczeniem: #WiesiekZdajeEgzamin; zdjęcie nie może
naruszać praw osób trzecich, ani zawierać treści według powszechnie przyjętych kryteriów
mogących być uznanymi za obsceniczne, wulgarne, obraźliwe dla kogokolwiek (w tym ze względu
na płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub kulturę (Zdjęcie).
3. Zdjęcie zamieszczone przez uczestnika otrzymującego kupon promocyjny (pkt. 5) musi pozostać na
profilu/koncie uczestnika co najmniej do dnia 20 maja 2021.
4. Przystępując do udziału w Promocji (umieszczając Zdjęcie zgodnie z ust. 1 powyżej) uczestnik
akceptuje zasady Promocji określone w Regulaminie i potwierdza, że jest świadomy swej
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich poprzez upublicznienie Zdjęcia utworu oraz wizerunku osoby uwidocznionej na Zdjęciu.
5. Promocja polega na tym, że każdego dnia trwania Promocji zostanie rozdanych 200 (dwieście)
jednorazowych kuponów promocyjnych, do wykorzystania do końca maja 2021r., każdy
uprawniający do otrzymania gratis burgera WieśMac® w wybranej restauracji McDonald’s biorącej
udział w Promocji. Przy czym o przyznaniu kuponu decyduje kolejność zgłoszeń tj. publikacji Zdjęcia
w danym dniu Promocji. Uczestnik w może w Promocji otrzymać tylko jeden kupon promocyjny,
bez względu na ilość opublikowanych Zdjęć.
6. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki otrzymania kuponu promocyjnego otrzyma w ciągu 48
(czterdziestu ośmiu) godzin od publikacji Zdjęcia wiadomość bezpośrednią (Direct Message)
wysłaną z konta Organizatora - @mamsmakanamaka, na konto uczestnika w serwisie Instagram, z
którego dokonano publikacji Zdjęcia, zawierającą odnośnik (link) do kuponu promocyjnego w
Aplikacji. W celu odebrania kuponu promocyjnego należy kliknąć w odnośnik (link), co spowoduje
przekierowanie uczestnika do Aplikacji oraz umieszczenie w zawartej tam sekcji „okazYEAH”
kuponu uprawniającego do otrzymania burgera WieśMac®.
7. W przypadku nieotrzymania odnośnika (linku) lub otrzymania odnośnika (linku), który nie będzie
prawidłowy tj. nie będzie przekierowywał do Aplikacji lub nie spowoduje umieszczenia kuponu
promocyjnego w Aplikacji, uczestnik powinien zgłosić błąd za pośrednictwem bezpośredniej
wiadomości (Direct Message) przesłanej na konto Organizatora w serwisie Instagram @mamsmakanamaka, w terminie do 9 maja 2021r, wskazując adres mailowy podany przez
uczestnika przy instalacji Aplikacji. Organizator niezwłocznie zweryfikuje zgłoszenie, a w przypadku

potwierdzenia, że uczestnik nie otrzymał należnego mu kuponu promocyjnego – umieszczenie
kuponu promocyjnego w Aplikacji uczestnika.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia prywatności konta, które mogą sprawić,
że Organizator nie będzie mógł powiadomić uczestnika o przyznaniu kuponu promocyjnego.
9. Organizator jest uprawniony do repostowania (dalszego publikowania) Zdjęć w serwisie Instagram
z konta Organizatora - @mamsmakanamaka, z użyciem funkcjonalności InstaStories®.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu Promocji.
2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych, bez względu na formę i miejsce ich publikacji, mają jedynie charakter pomocniczy.
przyczyn leżących po stronie uzytkmownika. Zawsze w takiej sytuacji możemy coś zaoferować.
Regulamin ma Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Organizatora podane są na stronie
https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci/

