Regulamin Akcji Retro Rewolucja w ABC
(dalej „Regulamin”)
§ 1. Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Organizator – Eurocash S.A., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, NIP:
7791906082, REGON: 631008941, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000213765, o kapitale zakładowym 139.163.286,00 PLN;
2. Eurocash Cash&Carry – jednostka biznesowa funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Organizatora;
adres jednostki: Komorniki, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki;
3. Producent – wskazany przez Organizatora przedsiębiorca, którego zakup produktów przez Uczestnika
będzie warunkiem otrzymania premii – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Uczestnicy
1. Udział w Akcji może brać każdy przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
a. prowadzi działalność gospodarczą tj. sklep spożywczy; posiada NIP, REGON;
b. jest przedsiębiorcą zrzeszonym w sieci partnerskiej „ABC”, której organizatorem jest Organizator;
c. współpracuje z Eurocash Cash&Carry;
d. posiada Kartę Rabatową Eurocash;
e. nie posiada w stosunku do Organizatora żadnych płatności przeterminowanych powyżej 30 dni.
2. Spełnienie warunków wskazanych w pkt 1 powyżej a także opisanych szczegółowo w § 4 niniejszego
regulaminu oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 oznacza
automatyczne przyznanie przedsiębiorcy premii pieniężnej - zgodnie z zasadami akcji.
§ 3. Czas trwania Akcji
1. Akcja obowiązuje w terminie od 01.10.2017 roku do 31.03.2022 roku.
2. Organizator zastrzega prawo wcześniejszego zakończenia akcji bez podania przyczyny.

§ 4. Szczegółowe zasady Akcji
1. W przypadku dokonania przez Uczestnika zakupu w Eurocash Cash&Carry w danym miesiącu
kalendarzowym obowiązywania Akcji produktów określonych Producentów w określonej ilości sztuk i za
określoną wartość (1 kod EAN = jeden produkt), otrzyma on od Organizatora premię pieniężna, która zostanie
przekazana na Kartę Rabatową Eurocash Uczestnika - zgodnie z regulaminem promocji „Karta Rabatowa
Eurocash
dla
Partnerów
Sieci
Sklepów
ABC”
dostępnym
na
stronie
https://hurtownie.eurocash.pl/pub/pl/uploaddocs/karta-rabatowa/Regulamin_cashback_abc_03.21.pdf
2. Premia będzie przekazywana przez Organizatora Uczestnikom w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni.
3. Szczegóły dotyczące asortymentu biorącego udział w Akcji, ilości sztuk produktów poszczególnych
Producentów, jakie muszą zostać zakupione przez Uczestnika oraz ogólnej wartości, za jaką muszą zostać
zakupione produkty danego Producenta określa załącznik nr 1 do Regulaminu, który ulega zmianie w każdym
kolejnym miesiącu obowiązywania Akcji. Załącznik nr 1 każdorazowo obowiązuje od pierwszego do ostatniego
dnia miesiąca kalendarzowego.
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu znajduje się w każdej hurtowni Eurocash Cash&Carry oraz w Aplikacji
Mobilnej Eurocash Cash&Carry.
5. Jednocześnie Organizator zastrzega, że w przypadku wystąpienia ewentualnych błędów w druku lub
pojawienia się innych rozbieżności pomiędzy treścią załącznika nr 1 do Regulaminu znajdującego się
w hurtowniach Eurocash Cash&Carry a wersją elektroniczną dostępną w Aplikacji Mobilnej Eurocash
Cash&Carry, wiążąca dla Uczestników jest każdorazowo treść załącznika nr 1 do Regulaminu w wersji
elektronicznej dostępna w Aplikacji Mobilnej Eurocash Cash&Carry.
6. Premia otrzymana przez Uczestnika na Kartę Rabatową Eurocash może zostać wykorzystana przez
Uczestnika wyłącznie na zakupy u Organizatora oraz wyłącznie w Eurocash Cash&Carry – zgodnie

z regulaminem promocji „Karta Rabatowa Eurocash dla Partnerów Sieci Sklepów ABC” dostępnym na stronie
https://hurtownie.eurocash.pl/pub/pl/uploaddocs/karta-rabatowa/Regulamin_cashback_abc_03.21.pdf
7. Zasady Akcji są tożsame dla każdego Uczestnika.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Akcji, nie później jednak niż do 14 dni od zakończenia
danego miesiąca kalendarzowego w stosunku do zakupów dokonany w tym miesiącu. Reklamacje złożone po
tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail: abc@sklepyabc.pl.
3. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia
reklamacji będzie wysłane Uczestnikowi na adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie reklamacyjne.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz
przyczynę reklamacji.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Akcji.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052)
przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem danych można się̨ skontaktować́ poprzez adres e-mail
eurocash@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 6583000 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować́ się̨ poprzez adres
e-mail iod_ec@eurocash.pl telefonicznie pod numerem 0-61 3332274 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonywania oraz obsługi umowy sprzedaży produktów z uwzględnieniem postanowień́ Akcji
(sprzedaży premiowej) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ do wykonania umowy;
b. komunikacji w sprawie realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ do wykonania
umowy;
c. rozliczenia premii pieniężnych przysługujących Uczestnikom - podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność́ do wykonania umowy;
e. marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na informowaniu swoich klientów o ofercie handlowej oraz organizowanych akcjach promocyjnych;
f. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa
podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
4. Dane osobowe Uczestników mogą̨ być́ udostępniane Producentom w celu rozliczenia umów z producentami
towarów dotyczących sprzedaży towarów Producentów do Uczestników w ramach rozliczenia niniejszej Akcji,
kontroli wykonania umów z producentami. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes
Administratora oraz Producenta polegający na uzyskaniu preferencyjnych warunków handlowych dla
Uczestników, konieczności wywiązania się̨ z obowiązków umownych, wykazaniu spełnienia warunków
promocyjnych, rozliczenia akcji promocyjnych, rozliczenia umowy z Producentem.
5. Dane osobowe Uczestników mogą̨ być́ udostępniane wykonawcom prac wykonawczych związanych
z dostosowaniem sklepu do standardów administratora. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na konieczności zapewnienia jednolitych standardów sieci
franczyzowej.
6. Dane osobowe Uczestników mogą̨ być́ przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym obsługę̨ BOK, procesu
zawierania oraz obsługi umów, a także usługi księgowe i archiwizacyjne i windykację należności.

7. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane przez okres trwania umowy oraz prawnie uzasadnionego
interesu Administratora. Okres przetwarzania może zostać́ każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń́, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą̨
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami
o rachunkowości.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną
danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z uwzględnieniem
sprzedaży premiowej. Bez podania danych zawarcie umowy nie jest możliwe.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wiążące warunki Akcji określone są jedynie w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy Uczestnik Akcji przed przystąpieniem do Akcji ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji. Zmiana nie może jednak naruszać praw już
nabytych przez Uczestników Akcji. O wprowadzeniu zmiany w Regulaminie Akcji Organizator powiadomi
w wersji webowej Aplikacji Mobilnej Eurocash Cash&Carry dostępnej pod adresem cc.eurocash.pl
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także u kierownika każdej Hurtowni Eurocash
Cash&Carry oraz w wersji webowej Aplikacji Mobilnej Eurocash Cash&Carry dostępnej pod adresem
cc.eurocash.pl

