REGULAMIN PROMOCJI
„Słodkie wakacje”
1.

NAZWA PROMOCJI
Akcja Promocyjna, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest pod nazwą „Słodkie wakacje”.

2.

NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO PROMOCJĘ
Organizatorem Promocji jest Pink Pepper Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowcza 24, 02955 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000354609, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 527-26-26-377, zwana dalej
„Organizatorem”.

3.

DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
 Promocja – znaczenie nadano w pkt. 1;
 Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2;
 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji;
 Produkt Promocyjny – każdy z wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu produktów,
dystrybuowanych w Polsce przez Colian Sp. z o.o., których nabycie uprawnia do udziału w Promocji
na warunkach określonych Regulaminem,
 Hurtownia – hurtownie EUROCASH Cash&Carry prowadzone przez Eurocash na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w których odbędzie się Promocja,
 Transakcja – zakup dowolnych Produktów Promocyjnych, dokonany w Hurtowniach na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ;
 Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych – okres od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 15 lipca
2018 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia
udziału w Promocji;
 Okres Promocji – okres od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 30 października 2018 roku
obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych oraz czas przeznaczony na wydanie
nagród, składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 Uczestnik – podmiot, który jest zarejestrowanym klientem Hurtowni (tzn. jest zarejestrowany w
systemie informatycznym Eurocash służącym do rejestrowania zakupów w Hurtowniach), wyraził
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych przez Eurocash
(zgoda na przetwarzanie odbywa się w standardowej procedurze poprzez podpisanie oświadczenia
u Kierownika Hurtowni i może być dokonana w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych) i który
dokonał Transakcji w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych oraz spełnia łącznie warunki
opisane w pkt 4 Regulaminu. Uczestnicy na potrzeby Promocji podzieleni są na trzy Grupy
wynikające z historycznego obrotu Uczestnika w analogicznym okresie roku 2017 tj. w okresie
18.06-16.07. 2017 roku, a każdy Uczestnik ma wytyczony indywidualny cel obrotowy adekwatny do
swojego obrotu w wyżej wymienionym okresie roku ubiegłego:
o Grupa 1 – obroty Uczestnika na poziomie powyżej 500 zł netto,
o Grupa 2 – obroty Uczestnika w przedziale 300 – 499,99 zł netto,
o Grupa 3 – obroty Uczestnika do kwoty 299,99 zł netto.
Uczestnik, który:
a) w analogicznym okresie roku 2017 tj. w okresie 18.06-15.07. 2017 roku osiągnął obrót poniżej
200,00 netto
lub
b) nie był klientem Hurtowni w w/w okresie roku 2017,
aby wziąć udział w Promocji musi dokonać Transakcji w Okresie Sprzedaży Produktów
Promocyjnych na łączną kwotę minimalną w wysokości 200,00 zł netto.
 Laureaci – Uczestnicy będący zwycięzcami Promocji;

4.
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
4.1.
Uczestnikiem Promocji może być klient Hurtowni będący:
 osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 spółką osobową (np. spółką jawną, komandytową),
 spółką kapitałową (np. spółką akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością),
 spółdzielnią,
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.

który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) nabywa Produkty Promocyjne wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży detalicznej (tj. w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą w formie sklepu detalicznego). Uczestnikiem nie może być
podmiot, który dokonał zakupu Produktów Promocyjnych w celu dalszej odsprzedaży hurtowej.;
b) w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych dokona Transakcji Produktów Promocyjnych za
kwotę netto określoną dla swojej Grupy (definicja „Uczestnika”);
c) dokona pełnej i terminowej płatności wynikającej z wystawionej faktury VAT oraz nie dokona zwrotu
Produktów Promocyjnych.
Uczestnicy za zakupy Produktów Promocyjnych otrzymują punkty. W Promocji Produkty Promocyjne
są punktowane w następujący sposób :
a) zakup za 1,00 zł netto produktów z dywizji słodyczowej, tj. marki SOLIDARNOŚĆ,
GOPLANA, JUTRZENKA, GRZEŚKI, JEŻYKI = 1 pkt,
b) zakup za 1,00 zł netto produktów z linii marki AKUKU i HELLENKI = 3 pkt,
c) zakup za 1,00 zł netto produktów z linii marki FAMILIJNE = 2 pkt.
Transakcje nieprawidłowe to Transakcje niespełniające wymogów podanych w pkt. 4.1 d oraz:
 dokonane poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych,
 dokonane bez udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
przez Eurocash,
Transakcje nieprawidłowe nie biorą udziału w Promocji.
Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Transakcji w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych.
Każda Transakcja spełniająca warunki Regulaminu będzie naliczana do rankingu utworzonego na
potrzeby Promocji.
Na potrzeby Promocji Ranking będzie komunikowany Uczestnikom za pośrednictwem Info Punktów
oraz przez Kierowników Hurtowni. Publikowany Ranking w Okresie Sprzedaży Produktów
Promocyjnych nie jest przyrzeczeniem wydania nagrody w Promocji. Finalny Ranking zostanie
ogłoszony po zakończeniu Okresu Sprzedaży Produktów Promocyjnych i weryfikacji wszystkich
Transakcji.
W promocji nie mogą brać udziału ani otrzymać nagrody pracownicy oraz członkowie władz grupy
Eurocash, Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES PROMOCJI
5.1. Dokonywanie Transakcji, uprawniające do wzięcia udziału w Promocji, trwa w Okresie Sprzedaży
Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 15 lipca 2018 roku.
5.2. Promocja rozpoczyna się w dniu 18 czerwca 2018 roku, a kończy w dniu 30 października 2018
roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych,
czas przeznaczony na wydanie nagród, składanie i rozpatrywanie reklamacji. Datą zakończenia
Promocji jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

6.

NAGRODY W PROMOCJI

W Promocji przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
a) 4 nagrody główne (dalej: „Nagroda główna”), w postaci skutera Barton Galactic, o wartości brutto 3
799,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
b) 50 nagród I stopnia (dalej „Nagroda I stopnia”), każda w postaci walizki na kółkach 28” (pojemność
99 l) marki Ochnik o wartości brutto 249,90 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych
90/100),c) 200 nagród II stopnia (dalej: „Nagroda II stopnia”), każda w postaci karty prezentowej do
sieci sklepów Media Markt, każda o wartości brutto 100,00 zł (słownie: sto złotych),
6.2.
Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Promocji) ma prawo tylko do jednej Nagrody głównej
lub jednej Nagrody I stopnia lub jednej Nagrody II stopnia uzyskanej, jako wygrana w Promocji. W
przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody do tego samego Uczestnika,
Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody.
6.3.
Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród opisany jest w pkt. 7.
6.4.
Dla każdego Laureata będącego podatnikiem PIT lub będącego płatnikiem CIT Nagroda w Promocji
stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Laureat zobowiązany jest samodzielnie
rozliczyć i opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego zasadami
opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
6.1.
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7.
7.1.

SPOSÓB PROWADZENIA PROMOCJI ORAZ PRZYZNANIA NAGRÓD
Przyznanie Nagród jest zgodne z następująca procedurą:
 Nagrody główne są przyznawane:
o w Grupie 1 - 1 Uczestnikowi, który w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobył w Rankingu miejsce 1 wśród wszystkich Uczestników Grupy 1 i którzy
spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4
Regulaminu,
o w grupie 2 - 1 Uczestnikowi, który w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobył w Rankingu miejsce 1 wśród wszystkich Uczestników Grupy 2 i który spełnia
łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4 Regulaminu,
o w Grupie 3 - 2 Uczestnikom, którzy w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobyli w Rankingu miejsca 1-2 wśród wszystkich Uczestników Grupy 3 i który
spełnia łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4
Regulaminu;


Nagrody I stopnia są przyznawane:
o w Grupie 1 - 10 Uczestnikom, którzy w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobyli w Rankingu miejsca 2-11 wśród wszystkich Uczestników Grupy 1 i którzy
spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4
Regulaminu,
o w Grupie 2 – 10 Uczestnikom, którzy w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobyli w Rankingu miejsca 2-11 wśród wszystkich Uczestników Grupy 2 i którzy
spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4
Regulaminu,
o w grupie 3 – 30 Uczestnikom, którzy w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobyli w Rankingu miejsca 3-32 wśród wszystkich Uczestników Grupy 3 i którzy
spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4
Regulaminu;



7.2.

7.3.

8.
8.1.
8.2.

Nagrody II stopnia są przyznawane:
o w Grupie 1 - 30 Uczestnikom, którzy w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobyli w Rankingu miejsca 12-41 wśród wszystkich Uczestników Grupy 1 i którzy
spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4
Regulaminu,
o w Grupie 2 - 40 Uczestnikom, którzy w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych
zdobyli w Rankingu miejsca 12-51 wśród wszystkich Uczestników Grupy 2 i którzy
spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w pkt 4
Regulaminu,
o w Grupie 3 - 130 Uczestnikom, którzy w Okresie Sprzedaży Produktów
Promocyjnych zdobyli w Rankingu miejsca 33-162 wśród wszystkich Uczestników
Grupy 3 i którzy spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji
wymienione w pkt 4 Regulaminu.
W przypadku, gdy w Rankingu dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, wyższe
miejsce w Rankingu zajmie ten Uczestnik, który ma wyższą łączną wartość Transakcji w Okresie
Sprzedaży Produktów Promocyjnych.
Ostateczny Ranking zostanie ustalony w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia Okresu
Sprzedaży Produktów Promocyjnych, to jest najpóźniej niż do 30 lipca 2018 roku.
SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
Wyniki Promocji są podane w Hurtowniach – za pośrednictwem Info Punktów lub przez kierownika
Hurtowni.
Laureaci po zgłoszeniu się do Kierownika Hurtowni proszeni są o własnoręczne wypełnienie i
podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, w przypadku Laureata
Nagrody głównej, lub Załącznik nr 3 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody I stopnia lub
Załącznik nr 4 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody II.
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8.3.

Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
a) niedostarczenia poprawnie wypełnionego oświadczenia,
b) niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.
8.4.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 10. Po
wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie
powszechnym.
8.5. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
8.6. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie
opisanej w Regulaminie.
9.
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
9.1.
Nagroda główna wydawana jest po uprzednim przekazaniu Laureatowi dokumentów niezbędnych
do rejestracji skutera. Dokumenty przesłane są przesyłką kurierską na adres wskazany w
oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wśród przesłanych dokumentów
znajduje się oryginał faktury zakupu Nagrody głównej, który musi być zwrócony Organizatorowi w
dniu wydania Nagrody głównej. Termin wydania Nagrody głównej uzgodniony jest z Laureatem,
jednak wydanie następuje nie później niż do dnia 30 września 2018 roku. Nagroda główna wydana
jest w salonie dealera skuterów na terenie Warszawy. Wszelkie koszty związane z odbiorem,
rejestracją, eksploatacją nagrody ponosi Laureat.
9.2.
Nagrody I stopnia wydane są Laureatom przez Kierownika Hurtowni po przekazaniu przez Laureata
wypełnionego poprawnie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
9.3.
Nagrody II stopnia wydane są Laureatom przez Kierownika Hurtowni po przekazaniu przez Laureata
wypełnionego poprawnie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
9.4.
Ostateczny termin wydania wszystkich Nagród w Promocji upływa z dniem 30 września 2018 roku.
9.5.
Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inne nagrody rzeczowe.
9.6.
W przypadku, gdy:
a) nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w Regulaminie
b) Laureat odmawia przyjęcia Nagrody poprzez:
 przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia Nagrody,
 odmowę przyjęcia lub nieodebranie przesyłki z Nagrodą;
Nagrody niewydane po wyczerpaniu procedury losowania dodatkowego pozostają własnością
Organizatora.
9.7.
Od momentu zakupu Nagród do momentu ich wydania Nagrody pozostają własnością Organizatora.
10. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.
10.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 02-955 Warszawa, ul. Łowcza 24,
począwszy od daty rozpoczęcia Promocji, tj. od dnia 18 czerwca 2018 roku do 7 dni kalendarzowych
od dnia zakończenia wydawania Nagród zgodnie z pkt. 9.4 powyżej, tj. do dnia 30 września 2018
roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, treść żądania oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestnika w celu rozpatrzenia reklamacji, podpis Uczestnika oraz dopisek „Promocja Colian”.
10.2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
10.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni
kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres
wskazany w reklamacji Uczestnika.
10.4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo
do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Administratorem danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach 62-052 Komorniki
11.2. Z Administratorem można skontaktować się przez adres email: eurocash@eurocash.pl lub
telefonicznie pod numerem +48 61 658 33 00
11.3. Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się poprzez email: iod_ec@eurocash.pl,
telefonicznie pod numerem +48 61 333 22 74 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach
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dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
przetwarzaniem danych.
11.4. Dane będą przetwarzane w celu:
a) obsługi promocji w szczególności ustalenia praw do nagrody, wydania nagrody przewidzianych w
konkursie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
administratora.
11.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, w tym: firmom zewnętrznym zajmującym się obsługą promocji, świadczeniem usług
pocztowych, windykacją roszczeń. Przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz przez okres
istnienia uzasadnionego interesu administratora, chyba że Uczestnik wyrazi wcześniej skuteczny
sprzeciw wobec przetwarzania. Okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora.
11.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
11.7. Ponieważ dane Uczestnika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy –
przysługuje Uczestnikowi także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył do
Eurocash S.A. tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Uczestnik
przesłać te dane innemu administratorowi danych.
11.8. Przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Uczestnika zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11.10. Formułując powyższe informacje, Spółka kierowała się tym, aby były one w jak największym stopniu
przystępne, zrozumiałe, konkretne i precyzyjne zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO.
11.11. W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Przy prowadzeniu Promocji Organizator opiera się na treści Regulaminu, a także na przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, z póż. zm.) oraz
obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
12.2. Regulamin Promocji jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie Promocji,
począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej www.hurtownie.eurocash.pl oraz u
Kierownika Hurtowni z wyłączeniem godzin i dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze).
12.3.
Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Zgłaszając udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu
i zobowiązuje się przestrzegać zasad Promocji określonych w Regulaminie.
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Załącznik nr 1
WYKAZ PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH OBJĘTYCH PROMOCJĄ
192193
194566
194810
198314
240453
311783
318837
6201
139940
168356
207532
209901
215785
250433
250437
344467
198051
218778
218782
218777
166420
299003
300182
324754
324755
6127
258129
130988
199693
282023
296
202293
233528
6276
6308
197558
428
200937
200938
202555
245033
262964
263176
263177
263846
291216
291217
304500
307991
307992
133
131315
197676
197677
197678
197679

BOMB.L'AMOUR SOLIDARNOŚĆ 165G
BOMB.CZEKOLADOWE TAJEMNICE 238G
BOMB.CZEKOLADOWE ZŁOTE KREACJE 228G
BOMB.GOLDEN STARS 400G
BOMB.ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA 300G
BOMB.Z KLASĄ PISTACHIO SOLIDARNOŚĆ 200G
BOMB.LAMOUR KOMUNIA SOLIDARNOŚĆ 165G
CIAST.PETIT BEURRE JUTRZENKA 100G
CIAST.JEŻYKI JUTRZENKA 140G
CIAST.JEŻYKI Z KOKOSEM JUTRZENKA 140G
CIAST.JEŻYKI WIŚN.Z ALK.JUTRZENKA 140G
CIAST.PETIT BEURRE JUTRZENKA 65G
CIAST.JEŻYKI JUTRZENKA ADVOCAT 140G
CIAST.JEŻYKI DARK WIŚNIA 140G
CIAST.JEŻYKI DARK COCOA 140G
CIAST.JEŻYKI WHITE KOKOSOWE 140G
CUK.CZEK.TOFFINO SOLIDARNOŚĆ 1KG
CUK.ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA SOLIDARNOŚĆ 1KG
CUK.MISTER RON SOLIDARNOŚĆ 1KG
CUK.KRÓWKA MLECZNA SOLIDARNOŚĆ 1KG
CZEK.GOPLANA KLASYCZNA GORZKA 90G
CZEK.GOPLANA MLECZNA ORYGINALNA 230G
CZEK.GOPLANA ORYGINALNA MLECZNA 90G
CZEK.NADZ.GOPLANA GRZEŚKI 88G
CZEK.NADZ.GOPLANA JEŻYKI 90G
KAMYKI JUTRZENKA ORZECHOWE 100G
DRAŻE MLECZNE JUTRZENKA 80G
GALARETKI W CZEK.MELLA POMAR.190G
GALARETKI W CZEK.MELLA WIŚNIOWA 190G
GALARETKI Z NADZ.JOLLY SOLIDARNOŚĆ 1KG
HERB.BE-BE JUTRZENKA 16G
CIAST.JEŻYKI COFE JUTRZENKA 140G
CIAST.PETIT BEURRE EX.KR.JUTRZENKA 50G
CUK.GOPLANA MIĘTOWE EKSTRA MOCNE 90G
CUK.GOPLANA MINTIES MIĘTOWE 90G
CUK.GOPLANA MINTIES ICE 90G
CUK.BRANDO LANDRYNY 90G
WAFLE GRZEŚKI W CZEKOLADZIE 36G
WAFLE GRZEŚKI W CZEKOLADZIE TOFFI.36G
WAFLE GRZEŚKI W CZEKOLADZIE ORZECH.36G
WAFLE GRZEŚKI W CZEK.MLECZNEJ 36G
WAFLE GRZEŚKI MEGA KAKAOWE 34G
WAFLE MEGA GRZEŚKI TOFFI W CZEK.ML.48G
WAFLE MEGA GRZEŚKI KAK.W CZEK.DES.48G
WAFLE GRZEŚKI DZIEL NA 6 KAKAOWE 26G
WAFEL GRZEŚKI GOFREE CZEK.ORZECH.33G
WAFEL GRZEŚKI GOFREE WANIL-ORZECH 33G
WAFLE MINI GRZEŚKI 18G
WAFEL GRZEŚKI ORZECH.W ML.CZEK.48G
WAFEL GRZEŚKI KAK.W ML.CZEK.48G
WAFLE FAMILIJNE KAKAO.-ŚMIET.180G
WAFLE FAMILIJNE O SM.ŚMIETANKOWYM 180G
WAFLE FAMILIJNE ŚMIET.-TRUSKAWKOWE 180G
WAFLE FAMILIJNE KAKAOWE 180G
WAFLE FAMILIJNE ORZECHOWE 180G
WAFLE FAMILIJNE KOKOSOWE 180G
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200717
251850
287707
287708
316620
316621
339493
5572
192853
192854
222664
323110
351105
351110
351106
351112
330950
194349
330953
199694
202281
242400
306564
212058
214537
216100
279536
215980
306566
242398
170046
242401
304460
203109
218780
306565
192835
198049
279534
214539
284604
324178
312829
296873
324184
229152
221185
284602
268585
296882
304463
311969
228196
170047
214536
298945
324188
234186
202294
316430

WAFLE FAMILIJNE CYTRYNOWE 180G
WAFLE FAMILIJNE GOFROWE WANILIOWE 150G
WAFLE FAMILIJNE GOFROWE POMAR/WANIL 160G
WAFLE FAMILIJNE GOFROWE PORZECZ/JOG 160G
WAFLE FAMILIJNE 2GO NADZ CZEKOL.-ML.100G
WAFLE FAMILIJNE 2GO NADZ CZEKOL-ML.20G
WAFLE GRZEŚKI TYCI W CZEK.140G
ŻELKI MISIE JUTRZENKA 90G TOR.
ŻELKI AKUKU PYSZCZKI 90G
ŻELKI AKUKU OWOCKI 90G
ŻELKI MIŚKI JUTRZENKA 180G
ŻELKI MIŚKI JUTRZENKA 180G+15G
ŻELKI JUTRZENKA AKUKU ZDROWOCKI 90G
CUK.GALARETKI HELLENA CZERWONA 160G
ŻELKI JUTRZENKA AKUKU WĘŻE I PAJĄKI 90G
CUK.GALARETKI HELLENA BIAŁA 160G
PRALINY JOY&ME NADZ.POMAR.GOPLANA 27G
FIG.BAŁWANEK NADZIEWANY GOPLANA 30G BN
PRALINY JOY&ME NADZ.OWOC.LEŚN.27G
GALARETKI W CZEK.MELLA CYTRYNOWA 190G
GALARETKI W CZEK.MELLA CZ.PORZECZK.190G
PAK.CUK.BRANDO LANDRYNY 8x90G+2
CUK.TOFFINO SOFT 260G
BOMB.WIŚNIE W LIKIERZE SOLIDARNOŚĆ 203G
BOMB.CHOCO CZEKOL.Z KLASĄ 253G
RODZYNKI JUTRZENKA W ML.CZEK.80G
PAK.CUK.GOPLANA MINTIES MIĘTOWE 90G 9+1
MIGDAŁY W ML.CZEK.JUTRZENKA 80G
CUK.RAJSKIE MLECZKO 210G
PAK.CUK.GOPLANA MINTIES MIĘTOWE 8x90G+2
CUK.CZEK.MIESZ.TRUFLOWA SOLIDARNOŚĆ 1KG
PAK.CUK.GOPLANA MIĘTOWE EK.MOCNE 9x90G+1
CZEK.NADZ. ZŁOTY ORZECH 90G
CUK.PISTACHIO SOLIDARNOŚĆ 1KG
CUK.ZŁOTE MICHAŁKI SOLIDARNOŚĆ 1KG
CUK.TOFFINO SOFT 80G
BOMB.CZEKOLADOWE KREACJE 229G
CUK.ZŁOTE PRALINY SOLIDARNOŚĆ 1KG
PAK.CUK.BRANDO LANDRYNY 90G 9+1
BOMB.PISTACHIO CZEKOL.Z KLASĄ 253G
CZEK.GOPLANA GORZKA Z BAKALIAMI 90G
BOMB.GOPLANA CHOCO CHOCO 185G BN
CUK.ZŁOTE PRALINY SOLIDARNOŚĆ 1KG
BOMB.WIŚNIE W LIKIERZE SOLIDARNOŚĆ 102G
CZEK.GOPLANA CHOCO Z KLASĄ 300G
CUK.ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA SOLID.350G
BOMB.L'AMOUR SOLIDARNOŚĆ 235G
CZEK.ORYGIN.MLECZNA Z FISTASZKAMI 90G
CUK.GOPLANA TORCIKI ORZECH.CZEKOL.256G
CUK.TOFFINO SOLIDARNOŚĆ 100G
CZEK.NADZ.TOFFINO 90G
BATON Z KAR.ALIBI MAX 49G
BOMB.L'AMOUR SOLIDARNOŚĆ 116G
CUK.GALARETKI WIOSENNE SOLIDARNOŚĆ 1KG
BOMB.ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA SOLIDARNOŚĆ 490G
CZEK.NADZ.TOFFINO 245G
GALARETKI SOLIDARNOŚĆ JOLLY BABY 260G B
CUK.TOFFINO MALINOWE 1KG WOREK
ŻELKI AKUKU SERDUSZKA JUTRZENKA 90G
FIGURKA TRUSKAWKOWA 30G
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311970
268587
194811
202765
324176
311464
260558
304461
298952
324183
298951
305441

BATON Z KAR.ALIBI MAX KOK.49G
CUK.GOPLANA TORCIKI TRUFL.PISTAC.256G
BOMB.WIŚNIE W LIKIERZE SOLIDARNOŚĆ 190G
CUK.BRANDO LANDRYNY MALINKI 90G
BOMB.GOPLANA PRALINY MIX 294G
CZEK.GOPLANA ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA 90G
GALARETKI JOLLY Z NADZ.SOLIDARNOŚĆ 200G
CZEK.NADZ.MISTER RON GOPLANA 90G
CZEK.NADZ.CHOCO-CHOCO 200G
CZEK.GOPLANA CHOCO Z KLASĄ 66G
CZEK.NADZ.PISTACHIO 200G
CUK.GALARETKA WIOSENNA JAJKO 150G
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody głównej w postaci:
SKUTERA BARTON GALACTIC
Dziękujemy za udział w Promocji „Słodkie wakacje”.
Aby odebrać Nagrodę, należy czytelnie wypełnić poniższy formularz oraz pozostawić u Kierownika
Hurtowni.
Ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer (na terytorium Polski):

…………………………………………………………………………………………………………….
Numer tel. komórkowego:

…………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres firmy:
……………………………………………………………………………………………………………
.
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
REGON:
……………………………………………………………………………………………………………
 Potwierdzam, że zapoznałem (am) się z treścią Regulaminu Promocji „Słodkie wakacje” i akceptuję
jego treść.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, w celu wydania Nagrody w Promocji.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych w niniejszym oświadczeniu danych
osobowych jest Eurocash spółka akcyjna, 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11, zaś Pink Pepper Media
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-955), ul. Łowcza 24, jako Organizator Konkursu jest podmiotem,
któremu Eurocash Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją
Promocji;
 Oświadczam, iż dane osobowe podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym
mi prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt 11. Regulaminu Promocji.
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Potwierdzam, że zgodnie z pkt 4.5. Regulaminu nie jestem pracownikiem, członkiem władz
Organizatora, pracownikiem oraz członkiem władz grupy Eurocash, Organizatora a także członkiem
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa
cywilnego.
 Potwierdzam, iż przyjmuję nagrodę wygraną w Promocji w postaci skutera Barton Galactic o wartości
brutto 3 799,00 zł i jestem świadomy, że Nagroda w Promocji stanowi przychód z prowadzonej
działalności gospodarczej. Jako Laureat jestem zobowiązany samodzielnie rozliczyć i opodatkować
powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego zasadami opodatkowania dochodów z
prowadzonej działalności gospodarczej.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do odebrania nagrody.

_____________________________________________
data i czytelny podpis
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody I stopnia w postaci walizki na kółkach 28” marki Ochnik o wartości brutto
249,90 zł
Dziękujemy za udział w Promocji „Słodkie wakacje”.
Aby odebrać Nagrodę, należy czytelnie wypełnić poniższy formularz oraz pozostawić go u
Kierownika Hurtowni.
Ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer (na terytorium Polski):

…………………………………………………………………………………………………………….
Numer tel. komórkowego:

…………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres firmy:
……………………………………………………………………………………………………………
.
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
REGON:
……………………………………………………………………………………………………………
 Potwierdzam, że zapoznałem (am) się z treścią Regulaminu Promocji „Słodkie wakacje” i akceptuję
jego treść.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, w celu wydania Nagrody w Promocji.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych w niniejszym oświadczeniu danych
osobowych jest Eurocash spółka akcyjna, 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11, zaś Pink Pepper Media
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-955), ul. Łowcza 24, jako Organizator Konkursu jest podmiotem,
któremu Eurocash Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją
Promocji;
 Oświadczam, iż dane osobowe podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym
mi prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt 11. Regulaminu Promocji.
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Potwierdzam, że zgodnie z pkt 4.5. Regulaminu nie jestem pracownikiem, członkiem władz
Organizatora, pracownikiem oraz członkiem władz grupy Eurocash, Organizatora a także członkiem
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa
cywilnego.
 Potwierdzam, iż przyjmuję nagrodę wygraną w Promocji w postaci walizki na kółkach 28” marki
Ochnik o wartości brutto 249,90 zł i jestem świadomy, że Nagroda w Promocji stanowi przychód z
prowadzonej działalności gospodarczej. Jako Laureat jestem zobowiązany samodzielnie rozliczyć i
opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego zasadami
opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do odebrania nagrody.

_____________________________________________
data i czytelny podpis
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Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE
dla laureata Nagrody II stopnia w postaci karty prezentowej do sieci sklepów Media Markt,
każda o wartości brutto 100,00 zł
Dziękujemy za udział w Promocji „Słodkie wakacje”.
Aby odebrać Nagrodę, należy czytelnie wypełnić poniższy formularz oraz pozostawić go u
Kierownika Hurtowni.
Ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer (na terytorium Polski):

…………………………………………………………………………………………………………….
Numer tel. komórkowego:

…………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres firmy:
……………………………………………………………………………………………………………
.
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
REGON:
……………………………………………………………………………………………………………
 Potwierdzam, że zapoznałem (am) się z treścią Regulaminu Promocji „Słodkie wakacje” i akceptuję
jego treść.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, w celu wydania Nagrody w Promocji.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych w niniejszym oświadczeniu danych
osobowych jest Eurocash spółka akcyjna, 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11, zaś Pink Pepper Media
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-955), ul. Łowcza 24, jako Organizator Konkursu jest podmiotem,
któremu Eurocash Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją
Promocji;
 Oświadczam, iż dane osobowe podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym
mi prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt 11. Regulaminu Promocji.



Potwierdzam, że zgodnie z pkt 4.5. Regulaminu nie jestem pracownikiem, członkiem władz
Organizatora, pracownikiem oraz członkiem władz grupy Eurocash, Organizatora a także członkiem
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najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa
cywilnego.
 Potwierdzam, iż przyjmuję nagrodę wygraną w Promocji w postaci karty prezentowej do sieci sklepów
Media Markt o wartości brutto 100 zł i jestem świadomy, że Nagroda w Promocji stanowi przychód z
prowadzonej działalności gospodarczej. Jako Laureat jestem zobowiązany samodzielnie rozliczyć i
opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego zasadami
opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do odebrania nagrody.

_____________________________________________
data i czytelny podpis
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