REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
Transgourmet Polska sp. z o.o.
Promocja z bonami
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Promocja z bonami”
(„Promocja”). Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921
Kodeksu cywilnego.
2. Organizatorem Promocji jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy
03-680), ul. Wolbromska 38, NIP: 118-16-62-282, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, wysokość
kapitału zakładowego: 100 000,00 zł („Organizator”), działająca na zlecenie Mondelez
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Domaniewska 49, 02-672
Warszawa, wpisanej 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
(„Mondelez” lub „Administrator”).
3. Nagrodą w promocji jest bon towarowy Selgros o wartości 20 zł brutto, zwany w dalszej
części Regulaminu ”Bonem”. Bon jest dokumentem umożliwiającym dokonanie zapłaty
za towary sprzedawane w halach sprzedaży Selgros Cash & Carry. W Promocji
przewidziano 5000 (Pięć tysięcy) sztuk Bonów, których podział na poszczególne hale
sprzedaży Selgros Cash & Carry zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Produktami, których zakup na warunkach określonych w Regulaminie uprawnia do
otrzymania Bonu są wyłącznie produkty Mondelez sprzedawane pod markami: Milka,
Alpen Gold, Prince Polo, 3 Bit, Delicje, San, Belvita, Petitki, Lubisie, Oreo, Halls we
wszystkich gramaturach oraz wariantach smakowych („Produkty”).
5. Promocja trwa od 11.03.2021r. do 24.03.2021r. lub do wyczerpania zapasów Bonów
(„Okres Obowiązywania”).
6. Wyczerpanie Bonów w danej hali sprzedaży Selgros Cash & Carry skutkuje
zakończeniem trwania w niej Promocji. Bony będą wydawane w Okresie Obowiązywania
Promocji w godzinach otwarcia danej hali sprzedaży Selgros Cash & Carry. Organizator
nie gwarantuje dostępności Bonów w sytuacji, gdy Uczestnik nie odbierze Bonu lub
Bonów w dniu zakupu, a w późniejszym terminie zapasy Bonów przewidziane w Promocji
ulegną wyczerpaniu.
7. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie klient hali sprzedaży Selgros Cash & Carry,
posiadający aktywną kartę klienta Selgros Cash & Carry, uprawniony do dokonywania
zakupów na terenie hal Selgros Cash & Carry („Uczestnik”). W Promocji nie mogą brać
udziału posiadacze kart „Pracownik Transgourmet Polska sp. z o.o.” oraz pracownicy Organizatora lub Mondelez.
8. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie na terenie hal sprzedaży Selgros Cash & Carry, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji po łącznym spełnieniu następujących
warunków:
a) dokonanie w Okresie Obowiązywania Promocji jednorazowego zakupu (na jednym
dowodzie zakupu) Produktu lub Produktów (wymienionych w pkt. 4 Regulaminu za
kwotę o łącznej wartości minimum 180 zł netto, w hali sprzedaży Selgros Cash &
Carry znajdującej się na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) okazanie przez Uczestnika celem rejestracji, w dziale obsługi klienta tej samej hali
sprzedaży Selgros Cash & Carry, w której Uczestnik dokonał zakupu Produktu:

i. oryginału dowodu zakupu Produktu, dokumentującego spełnienie
warunków, o których mowa w pkt. 9 a) powyżej, zawierającego uwidocznioną
datę zakupu Produktu, przypadającą w Okresie Obowiązywania Promocji;
ii. karty klienta Selgros Cash & Carry, który dokonał zakupu Produktu;
c) wskazywanie przez dowód zakupu Produktu oraz kartę klienta Selgros Cash & Carry
na tego samego klienta hali Selgros Cash & Carry.
10. Zakup Produktów za wielokrotność kwoty 180 zł netto (na jednym dowodzie zakupu) jest
premiowany odpowiednią liczbą Bonów np. zakup Produktu lub Produktów o wartości od
180 zł do 359,99 zł netto = 1 Bon, zakup Produktu lub Produktów o wartości od 360 zł
do 539,99 zł netto = 2 Bony itd., z zastrzeżeniem, iż maksymalna liczba Bonów, które
Uczestnik może otrzymać w zamian za zakup Produktów dokonany w ciągu jednego dnia
Okresu Obowiązywania Promocji wynosi dziesięć sztuk, bez względu na liczbę posiadanych kart klienta Selgros Cash & Carry oraz liczbę posiadanych dowodów zakupu Produktów.
11. Z zastrzeżeniem pkt. 6 i pkt. 10 Regulaminu, w Okresie Obowiązywania Promocji
Uczestnik może odebrać Bon za zakupy Produktów dokonane w różnych dniach jego
trwania.
12. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnik ma możliwość odbioru Bonu jedynie w
dziale obsługi klienta tej hali sprzedaży Selgros Cash & Carry, w której dokonał zakupu
Produktu zgodnie z Regulaminem.
13. Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 Regulaminu, na warunkach określonych Regulaminem wydanie Bonu Uczestnikowi nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu na podstawie przedstawionego dowodu zakupu Produktu i karty klienta Selgros Cash & Carry.
14. Wartość Bonów otrzymanych przez Uczestnika:
a) będącego przedsiębiorcą dokonującym zakupu Produktów, w związku z prowadzoną
przez niego działalnością gospodarczą - stanowi przychód podlegający rozliczeniu i
opodatkowaniu przez Uczestnika w rozumieniu i zgodnie z ustawami: ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
b) będącego konsumentem – jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych
na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
15. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Okresie Obowiązywania Promocji w dziale
obsługi klienta każdej z hal sprzedaży Selgros Cash & Carry, których lista stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz na www.karlsbad.pl.
16. Z zastrzeżeniem pkt. 10 Regulaminu, Uczestnik może na warunkach określonych w
Regulaminie wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
17. Zakupy Produktów dokonywane w różnych halach sprzedaży Selgros Cash & Carry nie
mogą być sumowane. Nie jest również możliwe sumowanie zakupu Produktów
udokumentowanych na więcej niż jednym dowodzie zakupu.
18. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Bonu na produkt innego rodzaju ani na ich
równowartość pieniężną.
19. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu lub Produktów, po zakupie
którego lub których Uczestnik Promocji uzyskał Bon lub Bony, prowadzącego do
sytuacji, w której Uczestnik nie spełnia już warunku otrzymania Bonu lub Bonów,
wskazanego w pkt. 9 lit. a) Regulaminu (tj. nabycia Produktu lub Produktów za
określoną kwotę), Uczestnik powinien prócz zwracanego Produktu lub Produktów,
zwrócić również otrzymany Bon lub Bony, których uzyskanie w ramach Promocji było
możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Produktu lub Produktów zgodnie z pkt. 9 lit.
a) Regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po zwrocie Produktu lub Produktów
nadal spełnione są warunki uzyskania Bonu zgodnie z Regulaminem.
20. Nadzór nad przebiegiem Promocji pełni komisja promocyjna, w skład której wchodzą:



Jakub Jabłoński - przedstawiciel Mondelez;



Agnieszka Liszewska - przedstawiciel Organizatora.

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie nie później niż do 30 kwietnia
2021 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji wniesionej na piśmie, decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację składaną na piśmie
uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres korespondencyjny w terminie do 15 maja 2021 roku.
23. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z
udziałem w Promocji, a także treść żądania. Reklamację, składaną na piśmie, należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora - Karlsbad Sp. z o.o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja - Promocja Selgros 11.0324.03.2021r.” lub w przypadku składania reklamacji za pomocą środka komunikacji
elektronicznej należy ją wysłać na adres e-mail: milkakonkursy@karlsbad.pl , wpisując
w temacie „Reklamacja - Promocja Selgros 11.03-24.03.2021r.”.
24. Reklamacje są rozpatrywane i wysyłane przez komisję promocyjną w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedzi na
reklamacje zostaną wysłane listownie lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń od Organizatora na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
25. Transgourmet Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg
Promocji oraz za treść Regulaminu. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść
Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie Bonów oraz rozpatrzenie reklamacji.
26. 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 Uczestnika w związku ze
składaniem reklamacji 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 („Mondelez” lub „Administrator”).

II.

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

III.

Dane osobowe są przetwarzane przez Mondelez: (i) w celu rozpatrzenia i obsługi złożonych reklamacji przez Uczestników, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego
interesu Mondelez polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze zgłoszonych
roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Mondelez (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) w celu wypełnienia
prawnie ciążących na Mondelez obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV.

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.

V.

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 zorganizowania i przeprowadzenia Promocji, w tym do rozpatrzenia i obsługi złożonych reklamacji.

VI.

Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w
jakim celu je przetwarza: (i) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń
Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia
potencjalnych roszczeń, (ii) 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.

VII.

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.

VIII.

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

IX.

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

X.

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

XI.

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

27. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią
promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
28. Kontakt z Organizatorem
sy@karlsbad.pl.

jest

możliwy

pod

adresem

mailowym

milkakonkur-

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1740).

Załącznik nr 1
Lista hal Selgros Cash & Carry biorących udział w Promocji oraz podział GRATISÓW

hal
SELGROS BIALYSTOK
SELGROS BYTOM
SELGROS DLUGOLEKA

Liczba sztuk bonów o nominale 20 PLN
przypadająca na halę
260
205
240

SELGROS GDANSK
SELGROS GLIWICE
SELGROS KATOWICE
SELGROS KRAKOW
SELGROS LODZ Rokicińska
SELGROS LODZ 3-go maja
SELGROS LUBLIN
SELGROS POZNAN
SELGROS RADOM
SELGROS SZCZECIN
SELGROS WARSZAWA PRZYLESIE
SELGROS WROCŁAW
SELGROS WARSZAWA POŁCZYŃSKA
SELGROS W-WA MARSA
SELGROS MYSIADŁO PUŁAWSKA
SELGROS SIEDLCE

350
288
320
590
215
172
145
455
250
305
215
160
300
250
140
140

