REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.
Mega Promocja z Bonami
1.

Organizatorem promocji jest firma Karlsbad Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 00000140411, zwana dalej KARLSBAD, działająca na zlecenie Mondelez Polska Sp. z
o.o., zwanej dalej MONDELEZ oraz MAKRO Cash and Carry Polska S.A. wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000047354, zwana dalej MAKRO będąca odpowiedzialną za
wydanie bonów.

2.

Promocja przeprowadzona jest w halach sprzedaży MAKRO, których dokładną listę stanowi
załącznik nr 1.

3.

Promocja trwa od 19.11.2019 r. do 02.12.2019 r. lub do wyczerpania nagród. Na promocję
przewidziano 6000 sztuk nagród a ich szczegółowy podział na hale MAKRO zawiera Załącznik
nr 1.

4.

Nagrodą w promocji jest bon towarowy MAKRO o wartości 10 zł brutto, zwany w dalszej części
regulaminu BONEM.

5.

Nagrody w promocji w postaci BONÓW są do odbioru w Punkcie Głównego Kasjera w godzinach
otwarcia hali MAKRO, do wyczerpania ich zapasów.

6.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów MAKRO. Poprzez określenie „Klient” rozumie
się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie hal MAKRO na cele związane z
prowadzoną działalnością, nie będący konsumentem.

7.

Produkty firmy MONDELEZ biorące udział w promocji to wszystkie produkty sprzedawane pod
marką Milka, Oreo, Prince Polo, BelVita, Lubisie, Delicje (Produkt/-y). Promocją są objęte
wyłącznie produkty dostarczone przez MONDELEZ.

8.

W promocji nie mogą brać udziału posiadacze kart Pracownik MAKRO oraz pracownicy firmy
MONDELEZ.

9.

Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej
potencjalnym uczestnikom, w każdej z hal MAKRO w Dziale Obsługi Klienta.

10. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych kryteriów:
a) zakup jednorazowy / na 1 dowodzie zakupu/ w okresie trwania promocji za kwotę o łącznej
wartości minimum 100 zł netto Produktów wymienionych w pkt. 7, w halach MAKRO
wymienionych w Załączniku nr 1 oraz
b) zarejestrowanie oryginału dowodu zakupu w Punkcie Głównego Kasjera, w terminach
wskazanych w pkt. 3, w tej samej hali, w której dokonano zakupu Produktu/-ów.
11. Odebranie BONÓW jest możliwe jedynie w tej hali, w której zostały dokonane zakupy objęte
promocją i zgodnie z niniejszym regulaminem. BONY zostaną wydane pod warunkiem, że faktura
oraz karta Klienta MAKRO wskazywać będą na tego samego Klienta MAKRO.
12. Organizator promocji nie gwarantuje dostępności BONÓW w sytuacji, gdy uczestnik promocji nie
odbierze BONU/-ÓW w dniu zakupu, a w późniejszym terminie pula nagród przeznaczona na
promocję ulegnie wyczerpaniu
13. Każdy Klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić
warunki zawarte w regulaminie.

14. Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w różnych halach MAKRO nie mogą być
sumowane.
15. Nagrodę otrzyma każdy Klient, który spełni warunki zawarte w regulaminie, z zastrzeżeniem pkt
16.
16. Maksymalna liczba BONÓW, wydanych dla jednego Klienta MAKRO, za zakupy dokonane w
ciągu jednego dnia wynosi 10 sztuk bez względu na ilość posiadanych kart Klienta MAKRO
oraz ilość otrzymanych dowodów zakupu.
17. BONY są dokumentami upoważniającymi do zakupu towarów sprzedawanych przez MAKRO, z
wykluczeniem grupy towarowej wyroby tytoniowe.
18. W przypadku, gdy wartość BONÓW jest wyższa od wartości towarów brutto, różnica (reszta) nie
jest wypłacana.
19. W przypadku, gdy wartość BONÓW jest niższa od wartości brutto towarów, okaziciel BONU jest
zobowiązany dopłacić różnicę.
20. BON nie podlega wymianie na gotówkę.
21. BON nie może być realizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania,
kreślenia, klejenia itp.).
22. W przypadku zniszczenia BONU duplikat nie będzie wydawany.
23. BON zachowuje ważność do dnia wskazanego na BONIE, tj. 30 czerwca 2020 r. i po tej dacie nie
może być przedstawiony do realizacji.
24. Okaziciel BONU, w momencie dokonywania zapłaty za towar, przekazuje BON kasjerowi.
25. BON może być zrealizowany jedynie w formie częściowej zapłaty za poszczególne zakupione
sztuki towarów. Wartość BONU rozliczana jest proporcjonalnie do wartości poszczególnych
nabytych towarów. Pozostała część ceny okaziciel BONU jest zobowiązany dopłacić w innej
formie, np. gotówką, kartą płatniczą.
26. Nagrody uzyskane przez Klientów w promocji w postaci BONU stanowią ich przychód
podlegający rozliczeniu i opodatkowaniu przez Klienta w rozumieniu i zgodnie z ustawami:
ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych lub/i ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych.
27. W związku z tym, iż nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty
podatku od otrzymanej nagrody.
28. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą:


Tomasz Kowalczyk (MONDELEZ)



Agnieszka Liszewska (KARLSBAD)



Kierownik DKiOK odpowiedniej hali MAKRO

29. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od daty
zakończenia sprzedaży promocyjnej, wyłącznie listem poleconym pod adres: Karlsbad Sp. z o.o.
ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa z dopiskiem „Promocja MAKRO 19.11.2019 r. - 02.12.2019
r.”. Decyzja komisji zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamację w ciągu
14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

30. MAKRO nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg promocji. Organizator promocji
ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji oraz ewentualne
reklamacje.
31. MAKRO ponosi odpowiedzialność za dystrybucję BONÓW do hal, wydawanie bonów podczas
trwania promocji jej uczestnikom oraz zapewnia dystrybucję BONÓW pomiędzy halami podczas
trwania promocji.
32. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator
informuje, że:
I.

Administratorem danych osobowych podawanych przez jest Mondelez Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000533161 NIP 521 01 22 798 (dalej: „Mondelez”).

II.

Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych
związanych z Promocją, danych zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest Organizator, tj. Karlsbad sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Wolbromska 38 Warszawa.

III.

W poniższej informacji dotyczącej danych osobowych Mondelez i Organizator zwani są
łącznie Administratorem.

IV.

Mondelez wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych
Mondelez możliwy jest e-mailowo pod adresem: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

V.

Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych
Organizatora możliwy jest pod adresem Administratora oraz e-mailowo pod adresem:
iod@karlsbad.pl

VI.

Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora (jako administratora): (i) w celu
wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).

VII.

W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie
przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku
do danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, bądź dane osobowe będą niezbędne
administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII.

Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Mondelez podmiotom i organom,
którym Mondelez jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Do danych osobowych Uczestników mogą
też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w tym
agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne. W szczególności, Mondelez
powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie
niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia Promocji.

IX.

Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i
organom, których administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną
powierzone podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia
odpowiedzi na wniesione reklamacje.

X.

Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w jakim
celu je przetwarza: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której
udzielił Uczestnik– do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co
nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora
lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych
roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze –
przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie
względem Uczestnika obowiązków z nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych
okresów podane przez dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

XI.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich
przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać
dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XII.

Podanie danych osobowych, w przypadku postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne,
aczkolwiek konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

XIII.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika zautomatyzowane
decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

XIV.

Dane osobowe w Promocji są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XV.

Uczestnik w Promocji zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

Załącznik nr 1
Lista hal MAKRO biorących udział w promocji oraz przydział bonów na poszczególne hale.
Hala

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11

Łączna ilość bonów – nominał 10 PLN

Warszawa

350

Sosnowiec

210

Łódź

250

Ząbki

300

Wrocław

240

Kraków

270

Poznań

240

Gdynia

250

Szczecin

210

Lublin

270

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31

Zabrze

190

Bydgoszcz

230

Rybnik

190

Bielsko-Biała

310

Białystok

170

Katowice

240

Kielce

190

Przejazdowo

180

Częstochowa

250

Opole

200

Rzeszów

200

Olsztyn

180

Zielona Góra

110

Kalisz

100

Warszawa - Bielany

130

Toruń

140

Koszalin

160

Kraków

190

Słupsk

50
6000

