
REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW 

EUROCASH S.A 

 

1. Organizatorem promocji jest conSup Polska sp. z o.o siedzibą: Wróblów 38 67-410 Sława 

NIP 925-18-78-874, KRS 0000028940 

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie hurtowni Eurocash Cash & Carry, których 

dokładna lista stanowi załącznik nr 1. 

3. Promocja trwa od  01.04.2019 do 30.04.2019 lub do wyczerpania gratisów. 

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Euro Cash & Carry. Poprzez 

określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów w 

hurtowniach Eurocash Cash & Carry na cele związane z prowadzoną działalnością, nie 

będący konsumentem, zarejestrowany w bazie Klientów prowadzonej przez Eurocash. 

5. W promocji biorą udział paczkowane wędliny w plastrach marki "Balcerzak" 

6. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Eurocash Cash & Carry. 

7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim 

jej potencjalnym uczestnikom w każdej hurtowni u kierownika Hurtowni 

8. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

 łączny zakup w ciągu jednego dnia, na kwotę minimum 50 zł netto 

 okazanie oryginału dowodu zakupu Kierownikowi Hurtowni w okresie trwania 

promocji, w dniu dokonania zakupu, w tej samej hurtowni, w której dokonano 

zakupu. 

9. Każdy Klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi 

spełnić warunki zawarte w regulaminie, przy czym jeden dowód zakupu może być 

wykorzystany tylko 1 (jeden) raz. 

10. "Zestaw Promocyjny Balcerzak"(w cenie 1 zł netto za pakiet) otrzyma Klient, który spełni 

warunki zawarte w regulaminie, do wyczerpania zapasów "Zestawów Promocyjnych 

Balcerzak". 

11. "Zestaw Promocyjny Balcerzak" ma wartości ok. 25 zł brutto per sztuka. 

12. Wartości z oddzielnych zakupów produktów biorących udział w promocji, w ramach tego 

samego Klienta i dokonanych w tym samym dniu mogą ulec zsumowaniu, jeżeli zakupu 

dokonano w tej samej hurtowni, co w efekcie upoważnia Klienta do otrzymania gratisu. 



Wartości z oddzielnych dowodów zakupu dokonanych w różnych dniach lub w różnych 

halach nie podlegają sumowaniu. 

13. Wydanie gratisu nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu. Gratisy będą wydawane 

przez cały okres trwania promocji lub do wyczerpania zapasów u Kierownika Hurtowni na 

terenie odpowiedniej hurtowni Eurocash Cash & Carry biorącej udział w promocji. 

Odebranie gratisu jest możliwe jedynie w tej hali, w której zostały dokonane zakupy objęte 

promocją i zgodnie z niniejszym regulaminem. 

14. Dostępna pula gratisów to 1500 sztuk i zostanie ona podzielona pomiędzy hurtownie 

Eurocash Cash & Carry wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu. 

15. Gratis nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt. 

16. W związku z tym, iż nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność 

gospodarczą np. osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej 

lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, to na niej będzie ciążył 

obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody.  

17. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład, której wejdą: 

- Po stronie Eurocash Cash & Carry: Kierownik Hurtowni osoba przez niego wskazana 

- Przedstawiciele organizatora akcji: Olgierd Krzyżanowski 

18. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty 

zakończenia promocji na adres: consup Polska sp. z o.o. Wróblów 38 67-410 Sława. 

19. Dane osobowe otrzymane przez Organizatora w związku z reklamacją (nazwa firmy, NIP, 

imię i nazwisko i dane kontaktowe podane przez zgłaszającego reklamację) będą 

przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu: rozpatrzenia reklamacji.  

20. Administratorem danych osobowych otrzymanych w związku z reklamacją jest 

Organizator: conSup Polska sp. z o.o siedzibą: Wróblów 38 67-410 Sława. . Administrator 

danych dobrowolnie (nie będąc do tego zobligowanym przepisami prawa) powołał 

Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel. 683565647 

lub adresem e-mail: inspektorodo@balcerzak.pl. Dane osobowe przechowywane będą 

przez Organizatora przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia 

roszczeń związanych z promocją, mogą być także przetrzymywane w celach 

dokumentacji podatkowej (przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych). 

Odbiorcami danych osobowych lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na 

zlecenie Administratora będą podmioty realizujące usługi pocztowe i/lub kurierskie, 

podmioty dostarczające i serwisujące systemy informatyczne Administratora, jak również 

inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie 
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podejmował decyzji opartych wyłącznie na automatyzowanym profilowaniu danych 

osobowych. Każda osoba ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne ale konieczne do rozpoznania reklamacji. 

21. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego 

reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

 

 

 

 



 


