REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ,,Pięknie się układa!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady organizacji Akcja Promocyjna pod nazwą
„Pięknie się układa!” („Akcja Promocyjna”).
1.2. Organizatorem Akcji Promocyjnej, Fundatorem Nagród oraz Administratorem danych jest Eurocash
FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach, kod pocztowy: 62-052, przy ulicy Wiśniowa 11, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Sądowego pod numerem 0000259846, numer NIP: 7772910817,
numer REGON: 300333695. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
(„Organizator”).
1.3. Czynności w Akcji Promocyjnej na zlecenie Organizatora wykonuje QMK spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 77E, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem 0000493131, nr NIP 585 146 77 46, REGON 222014480 („Organizator Wykonawczy”).
1.4. Akcja Promocyjna organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Akcja Promocyjna organizowany jest na stronie internetowej www.piekniesieuklada.pl
1.6. Organizator Wykonawczy ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację
i obsługę Akcji Promocyjnej, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących
sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.
1.7. Akcja Promocyjna trwa od dnia 06 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku.
1.8. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie zależy od przypadku ani nie polega na
odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową
ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w
rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 z późn. zm.).
1.9. Akcją Promocyjną objęte są wina: Wino Chateau De Pouzols Gr.Res.C/W 0,75l (SAP 285748), Wino
Pd Aristocr.Valpol.Ripasso C/W 0,75 (SAP 285845), Wino Fw Hans Baer Pinot Blanc B/W 0,75l (SAP
339130), Wino Fw Vite Mia Organic B/W 0,75l (SAP 338896), Wino Pd Vegan Dr.Zenzen Silv.B/Pw 0,75l
(SAP 328027), Wino Pd Beaux Arts Chardonnay B/Pw 0,75l (SAP 285735), które należy zakupić w liczbie
minimum jednej sztuki w okresie trwania Akcji Promocyjnej od 06 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021
roku.
1.10. Punkty sprzedaży biorące udział w Akcji Promocyjnej to sklepy określone w załączniku nr 1
załączonym do niniejszego Regulaminu. („Punkt Sprzedaży”).
1.11. Wybór Punktu Sprzedaży, w którym Uczestnik dokona Zakupu Akcji Promocyjnej jest dobrowolny
i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

2. NAGRODY
2.1 Dla Uczestników przygotowano nagrodę w postaci kodu rabatowego obejmującego 20% zniżkę na
zakupy wyłącznie w sklepie internetowym Kontigo.pl. Kody są ważne do 30.06.2021. Promocja nie
obowiązuje na marki: Resibo, Anwen, MIYA i Veoli. Kod upoważnia również do darmowej dostawy.
2.2 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

2.3. W przypadku gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
Organizator sporządzi i doręczy Uczestnikom Akcji Promocyjnej, którzy otrzymali nagrody oraz
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika Akcji Promocyjnej Urzędowi Skarbowemu
informację PIT-8C. Uczestnicy Akcji Promocyjnej, którzy otrzymają rabat w stosunku do którego
powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, będą zobowiązani z własnych środków uiścić
należny podatek dochodowy od nagrody.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJA PROMOCYJNAIE
3.1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych osób pełnoletnich – konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji
Promocyjnej nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Organizatora
Wykonawczego, pracownicy Punktów Sprzedaży, , a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami.
3.2 Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej i ubiegać się o Nagrodę, Uczestnik powinien:
a) spełniać warunki, o których mowa w pkt 3.1. powyżej,
b) nabyć w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Punkcie Sprzedaży jednorazowo wino wymienione
w pkt. 1.9 („Zakup Akcja Promocyjna”),
c) zachować oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego,
d) zgłosić się do Akcji Promocyjnej w czasie jego trwania, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu
Zakupu Promocyjnego („Zgłoszenie”), wypełniając wszystkie pola formularza zgłoszeniowego
na stronie piekniesieuklada.pl, a następnie przekazując łącznie następujące informacje:
 dodanie paragonu fiskalnego poprzez wstawienia zdjęcia paragonu fiskalnego
potwierdzającego dokonanie Zakupu Promocyjnego, zdjęcia paragonu możliwe do dodania
w formatach JPG, PNG, PDF, JPEG, TIFF o max. rozmiarze pliku 10 MB,
 poprawny adres e-mail,
 złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowanie
jego treści. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z jego
Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,
 złożenie oświadczenia, zgodnie z postanowieniami powyżej (warunek konieczny), o treści:
„Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem moich danych
osobowych jest Eurocash FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach pod adresem ul. Wiśniowa
11, 62-052 Poznań a moje dane będą przetwarzane w celach związanych z udziałem i
otrzymaniem nagrody w Akcji Promocyjnej ,,Pięknie się układa!” oraz w celach związanych
przedmiotowo z Akcją Promocyjną, tj. w celach związanych z przyznawaniem nagród,
prowadzeniem
sprawozdawczości
finansowej.
Oświadczam,
że
zostałem/-am
poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do udziału w Akcji Promocyjnej i otrzymania nagrody. Przyjmuję do wiadomości,
że Administrator danych powierzył przetwarzanie moich danych spółce QMK spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 77E, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000493131,nr NIP 585 146 77 46, REGON 222014480,
reprezentowaną przez Agnieszkę Gołębiarz prezesa zarządu i Marka Fudałę wiceprezesa
zarządu, w celu organizacji Akcji Promocyjnej „Pięknie się układa!”. Dokładna informacja o
przetwarzaniu moich danych znajduje się w Regulaminie Akcji Promocyjnej.

3.3. Odrzucone zostaną Zgłoszenia, które nie spełniają innych warunków opisanych w Regulaminie.

3.4. Uczestnik może wykonać dowolną ilość Zgłoszeń z zastrzeżeniem, że każde Zgłoszenie związane
jest z odrębnym zakupem objętym Akcją Promocyjną (inny paragon).
2.5 Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 3.2,

4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW AKCJA PROMOCYJNAU. WYDAWANIE NAGRÓD
4.1. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma informację o tym, że jego zgłoszenie zostało przyjęte do
analizy, jak również, że w ciągu 48 godzin otrzyma odpowiedź czy zgłoszenie zostało zaakceptowane.
4.2. Organizator w ciągu 48h od otrzymania zgłoszenia dokona weryfikacji nadesłanego zgłoszenia
poprzez sprawdzenie zawartych tam informacji (w tym m.in. sprawdzi numer paragonu, sklep i czy jest
objęty niniejszą Akcją Promocyjną produkt z Faktorii Win).
4.3. W przypadku zaakceptowania zgłoszenia Uczestnik otrzyma informację zwrotną w postaci
wiadomości e-mail na adres podany w Zgłoszeniu zawierającej przyznany w ramach nagrody kod
rabatowy.
4.4. W przypadku niezaakceptowania zgłoszenia Uczestnik otrzyma informację zwrotną w postaci
wiadomości e-mail na adres podany w Zgłoszeniu z podaniem przyczyny braku akceptacji Zgłoszenia.
4.5 Dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego potwierdza dokonanie
zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia
następujące warunki:
a) numer paragonu jest zgodny z podanym w Zgłoszeniu;
b) paragon fiskalny jest prawdziwy - tzn. wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim
się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
c) paragon fiskalny nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści
czy ich autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany,
rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
d) w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu
objętego Akcją Promocyjną bądź też na paragonie widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży
pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu objętego Akcja Promocyjną.
4.6 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, zwycięzca
traci prawo do Nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1 Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora
Wykonawczego Akcji Promocyjnej: 23 Marca 77E, 81-820 Sopot lub mailowo na adres
info@piekniesieuklada.pl oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma
odesłać odpowiedź na reklamację.
5.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i powód reklamacji, stosowne żądanie.
5.3 Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez
Organizatora Wykonawczego. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Wykonawczego
w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Akcją Promocyjną
jest Podmiot Zlecający Akcja Promocyjna – Eurocash FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach (62-052)
przy ul. Wiśniowej 11
6.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332277 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych
6.3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w
zakresie udostępnionych danych osobowych.
6.4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Akcji Promocyjnej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6.5. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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. U. UE L
119/1 z dnia 4 maja 2016 roku (dalej: „RODO”), oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
6.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Zlecający Akcja Promocyjna wyłącznie w
następujących celach: - w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, przyznania i wydania nagród –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora pole-gający na
procedowaniu Akcji Promocyjnej i wyłonieniu Zwycięzców zgodnie z Regulaminem, - w celu
rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg Akcji
Promocyjnej, - w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z
przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
6.7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora
niezbędne do realizacji Akcji Promocyjnej, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom
marketingowym, w tym Organizatorowi.
6.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Akcji Promocyjnej. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane
będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6.9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
6.10. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
6.11. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na Stronie Internetowej
znajdują się pod linkiem: http://faktoriawin.pl/polityka-prywatnosci/
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 W okresie trwania Akcji Promocyjnej, treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora
Wykonawczego oraz na Stronie internetowej pod adresem: piekniesieuklada.pl

7.2 Prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz Uczestników określone są
wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w materiałach
reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
7.3 W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
przepisy o ochronie danych osobowych.
7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość
jak również do wstrzymania Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny, jeśli ku temu są takie powody,
przy czym Organizator w żaden sposób nie może zostać pociągnięty do jakiegokolwiek odszkodowania
wobec Uczestnika biorącego udział w Akcji Promocyjnej. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wtedy
przez Organizatora opublikowane na Stronie internetowej.
7.5 Poprzez zgłoszenie do Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem,
rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji Promocyjnej zawarte w
Regulaminie

