REGULAMIN
SPRZEDAŻY PROMOCJNEJ
w okresie 02 – 30.11.2020 r
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.

Organizatorem SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ jest Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie 38, 67-410 Sława,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000003178, o kapitale zakładowym w wysokości: 14.550.000,00 zł, NIP: 925-17-45-943, zwany dalej
„Organizatorem”.
SPRZEDAŻ PROMOCYJNA zwana dalej „Promocją” prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie 02 – 30.11.2020 roku lub do wyczerpania puli Nagród.
Nadzór nad przebiegiem Promocji sprawuje:
Urszula Jędrzejewska, tel. 68 356 56 17, e-mail: marketing@balcerzak.pl
Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży wyrobów Organizatora.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Uczestnikami Promocji mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów
spożywczych bezpośrednio konsumentom (sklepy detaliczne, restauracje, bary itp. z wyłączeniem hurtowni
spożywczych) dalej zwani Uczestnikami, którzy w terminie 02 – 30.11.2020 roku dokonali zakupów przynajmniej
jednego z Pakietów Promocyjnych Organizatora.
Zakup Pakietów Promocyjnych musi być udokumentowany fakturą VAT.
Uczestnik spełni warunki uczestnictwa w Promocji, jeśli:
a) w okresie trwania Promocji dokona u swojego dystrybutora zakupu przynajmniej jednego Pakietu Promocyjnego
Organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem
b) dokona zgłoszenia wypełniając formularz znajdujący się na stronie www.promocja.balcerzak.pl lub wysyłając na
adres e-mail: marketing@balcerzak.pl:
- scan / zdjęcie faktury potwierdzającej zakup określonej ilości produktów promocyjnych;
- wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu;
- wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dla celów prowadzonej przez Organizatora Promocji
i zakresie niezbędnym do ich realizacji;
- wyrażoną zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Wyrażenie zgody na
przesyłanie informacji drogą elektroniczną, do celów obsługi Promocji jest dobrowolne, jednak brak zgody
może ograniczyć lub uniemożliwić udział w Promocji;
- wyrażoną zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, podanych podczas zgłoszenia, do
celów reklamowych i marketingowych, związanych z ofertą firmy Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie
38, 67-410 Sława, w tym przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą
z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Brak
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych nie wyklucza udziału
w Promocji;
- w przypadku przyznania nagrody – złożone oświadczenie, iż jako osoba upoważniona do reprezentowania
Uczestnika Promocji, w imieniu Uczestnika Promocji przyjmuje od Balcerzak Sp. z o.o. nagrodę przyznaną
w Promocji wraz ze wszystkimi związanymi z przedmiotową nagrodą prawami i obowiązkami.
Osoby dokonujące zgłoszenia deklarują, że są uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu
Uczestnika Promocji w zakresie wynikającym z niniejszego regulaminu, w szczególności oświadczeń wymienionych
w § 2 pkt 3b) niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia należy dokonywać niezwłocznie po dokonaniu zakupu, ale nie później niż do dnia 07.12.2020 roku
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami dostępny jest na stronie www.promocja.balcerzak.pl
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków zgłoszenie uważa się za niezłożone i nie podlegające
rozpatrywaniu.
Uczestnicy mogą dokonywać zakupu Pakietów Promocyjnych wielokrotnie z zastrzeżeniem § 4 pkt 3 niniejszego
regulaminu.

§ 3 Pakiety / Zestawy Promocyjne
1.
2.
3.
4.

Pakiet Promocyjny nr 1: 2 dyspl. / 20 op. Krakowskiej suchej wieprzowej extra 100 g
Pakiet Promocyjny nr 2: 2 dyspl. / 20 op. Szynki gotowanej 100 g
Pakiet Promocyjny nr 3: 2 dyspl. / 20 op. Polędwicy sopockiej 100 g
Pakiet Promocyjny nr 4: 2 dyspl. / 20 op. Żywieckiej extra 90 g

§ 4 NAGRODY
1.
2.

3.
4.
5.

Nagrodą w Promocji jest karta zakupowa PKN ORLEN S.A. o wartości 20 zł przypisana do jednego Pakietu
Promocyjnego, uprawniająca do gratisowego zakupu na stacjach PKN Orlen S.A.
Kartę zakupową PKN Orlen, będącą nagrodą w Promocji, można wykorzystać na zakup: dowolnego rodzaju paliwa
(VERVA 98, VERVA ON, Eurosuper 95, Superplus 98, Olej napędowy, LPG, Bio100), produktów w sklepie i z oferty
Stop Cafe/Stop Cafe Bistro, usług (np. myjnia) na stacjach paliw sieci ORLEN i BLISKA.
Pula nagród jest ograniczona i wynosi 500 kart zakupowych.
O kolejności wydania nagrody decyduje kolejność zgłoszenia.
Wartość nagród otrzymanych przez Uczestników stanowi dla nich przychód z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, w związku z czym każdy z Uczestników zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia i rozliczenia
podatków należnych z tytułu otrzymania nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 PRZEKAZANIE NAGRÓD
6.
7.
8.

Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom, którzy spełnili warunki do ich otrzymania, na wskazany przez nich adres,
w terminie do 15.01.2021 roku za pośrednictwem poczty kurierskiej / Poczty Polskiej, za potwierdzeniem odbioru.
Ryzyko uszkodzenia lub utraty Nagrody przechodzi na Klienta z chwilą odbioru nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego.
W przypadku zmiany informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności dotyczących adresu
Uczestnika i osoby upoważnionej do kontaktu, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia tego faktu
Organizatorowi pod rygorem utraty prawa do nagrody, która nie mogła być prawidłowo doręczona.

§ 5 REKLAMACJE
1.
2.
3.
4.
5.

Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do
składania zgłoszeń do Promocji, określonego w § 2 pkt 5. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje Uczestnicy mogą zgłaszać na adres siedziby Organizatora: Wróblów 38, 67-410 Sława
z dopiskiem „SPRZEDAŻ PROMOCYJNA” za potwierdzeniem odbioru.
Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Przedstawiciela Uczestnika/nazwę Uczestnika,
dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony
pisemnie o decyzji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji i powiadomienia o tym fakcie Uczestników.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.promocja.balcerzak.pl.

§ 7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie 38,
67-410 Sława, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000003178, o kapitale zakładowym w wysokości: 14.550.000,00 zł, NIP: 9251745943.
2. Kontakt w sprawie danych osobowych: Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie 38, 67-410 Sława z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych Osobowych”; adres do korespondencji e-mail: inspektorodo@balcerzak.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. lit. a) RODO, tj. zgoda Uczestnika na wzięcie
udziału w Konkursie, art. 6 ust. lit. c) RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
w szczególności związanych z regulacjami dot. podatków, księgowości.
4. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych związanych
z oferowanymi produktami lub usługami.
5. Uczestnik podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, żądania ich poprawienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie
danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może
uniemożliwić udział w Promocji lub wydanie Nagród. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia
Promocji oraz nadzoru nad jej przebiegiem.

7. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu roszczeń Stron lub po wygaśnięciu obowiązku ich
przechowywania określonego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
………………………………………………………………..…..
Nazwa Firmy

NIP …………………………………..…

……………………………………………………...…………….
Ulica, nr budynku / nr lokalu

Kod ……… - ……….

Miasto …………………………
………………………………………………………………..….
Imię i nazwisko zgłaszającego
……………………………………………………..
Adres e-mail

Tel. Kontaktowy …………………………………….

Nr faktury ………………………………………………..
ZGODY:

*Wysyłając formularz zgłoszeniowy potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem Promocji i akceptuje jego treść.
*Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do dokonania zgłoszenia w niniejszej Promocji w imieniu i na rzecz
podmiotu, który reprezentuję.
*Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach
związanych z obsługą Promocji przez administratora zbioru danych osobowych tj. Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we
Wróblowie 38, 67-410 Sława, e-mail: inspektorodo@balcerzak.pl. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania
może uniemożliwić udział w Promocji lub wydanie Nagród. Mam również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostają usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się Promocja. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO).
* WYMAGANE
Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
(dotyczy oferty handlowej firmy Balcerzak Sp. z o.o.) Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe nie będą przekazywane i nie będą profilowane.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) na
podany adres e-mail, na temat usług i produktów oferowanych przez Balcerzak Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna i może
być w każdej chwili wycofana.
SMS Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 344
z późn. zm.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu, na temat usług i produktów oferowanych
przez Balcerzak Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

