REGULAMIN PROMOCJI PN. „PŁAĆ W RATACH”
(dalej: Regulamin)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem promocji pn. „Płać w ratach” jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125373,
NIP: 779-21-83-071, REGON 634370884, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (dalej: Organizator).

1.2.

Promocja przeprowadzana jest na zlecenie Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności
S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jesionka (dalej: Polskie ePłatności).

1.3.

Promocja trwa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania się puli nagród,
o której mowa w pkt 2.3. Regulaminu – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako
pierwsze (dalej: okres trwania Promocji).

1.4.

Promocja przeprowadzana jest w Hurtowniach Eurocash Cash&Carry znajdujących się na terenie
Polski (dalej: Hurtownie).

1.5.

Promocja skierowana jest do klientów Hurtowni, którzy są posiadaczami karty kredytowej
Mastercard wydanej przez bank BNP Paribas S.A. (dalej: Uczestnicy).

2.

ZASADY PROMOCJI I WYDAWANIA NAGRÓD

2.1.

W Promocji premiowane jest korzystanie z usługi płatności ratalnej oferowanej przez bank BNP
Paribas S.A. (dalej: Płatność ratalna). Z usługi Płatności ratalnej mogą skorzystać klienci
Hurtowni przy okazji dokonywania w niej zakupów oraz pod warunkiem, że jednorazowa
wartość zakupów wynosi minimum 400 zł brutto. Szczegółowe zasady korzystania z usługi
Płatności ratalnej zostały opisane w odrębnym regulaminie dostępnym na
www.mastercard.pl/raty.

2.2.

Nagrodą w Promocji jest kwota pieniężna w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
brutto wydawana w formie zasilenia Karty Rabatowej Eurocash (dalej: Nagroda). Nagrodę
finansuje Organizator wskazując przez Polskie ePłatności komu Eurocash S.A. ma przekazać
nagrodę. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda, a który nie posiadał dotychczas Karty
Rabatowej Eurocash zobowiązany jest ją odebrać u kierownika Hurtowni. Szczegółowe zasady
dotyczące wydawania i korzystania z Karty Rabatowej Eurocash określa jej regulamin dostępny
na https://hurtownie.eurocash.pl/rabaty/karta-rabatowa.html, z którym Uczestnik powinien
zapoznać się przed rozpoczęciem realizacji Nagrody.

2.3.

Pula nagród przeznaczonych do wydania w Promocji jest ograniczona i wynosi 75.000 zł (słownie:
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Z chwilą całkowitego wyczerpania się puli
Nagród Promocja ulega zakończeniu i nie jest możliwe już otrzymanie w niej Nagrody. Informacja
o zakończeniu Promocji zostanie niezwłocznie udostępniona w Hurtowniach.

2.4.

Aby otrzymać Nagrodę Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji spełnić łącznie
następujące warunki:
2.4.1. zrobić zakupy w Hurtowni Eurocash Cash&Carry o łącznej wartości minimum 400 zł
brutto,
2.4.2. za zakupy realizowane w Hurtowni dokonać płatności kartą kredytową Mastercard
wydaną przez bank BNP Paribas S.A. oraz;
2.4.3. skorzystać z usługi Płatności ratalnej za zakupy, z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję
o możliwości skorzystania z tej usługi podejmuje bank BNP Paribas S.A.

2.5.

Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Uczestnik spełnił wszystkie warunki, o których mowa w pkt 2.4. Regulaminu.
Uczestnik może zrealizować nagrodę w terminie do 9. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym otrzymał nagrodę (tj., kiedy nastąpiło zasilenie Karty Rabatowej Eurocash).

2.6.

Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę w Promocji pod warunkiem, że dla każdej
z nich spełni odrębnie wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie.

2.7.

Wydane Nagrody osobom biorącym udział w Promocji, w związku z prowadzoną przez siebie
działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. dokonujący zakupów w Hurtowni jako
przedsiębiorca), podlegają samodzielnemu rozliczeniu przez tego Uczestnika w ramach
przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej.

3.

REKLAMACJE

3.1.

Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji odnośnie przebiegu Promocji przez cały
okres jej trwania, nie później niż w ciągu 14 dni od jej zakończenia (decyduje data doręczenia
reklamacji do Organizatora).

3.2.

Reklamację można złożyć listownie na adres: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623
Poznań z dopiskiem „Promocja – Płać w ratach” lub poprzez wiadomość e-mail na adres
reklamacje@albedomarketing.pl.

3.3.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji
(jeśli reklamacja została przesłana listownie), jak również podstawy reklamacji oraz żądanie
określonego zachowania się przez Organizatora.

3.4.

Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji i powiadomi
o decyzji w analogiczny sposób, w jaki reklamacja została złożona. Postępowanie reklamacyjne
jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

4.

DANE OSOBOWE

4.1.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności
S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jesionka (kontakt: artur.kania@pep.pl.).

4.2.

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej Regulaminu.

4.3.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku do
Regulaminu.

5.

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

5.1.

Regulamin Promocji dostępny jest u Kierowników Hurtowni Eurocash Cash&Carry, na stronie
internetowej www.hurtownie.eurocash.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie jej
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestników.

5.3.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Eurocash S.A. niezależnie od
podstawy prawnej zatrudnienia (w tym również na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o dzieło).

5.4.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

5.5.

Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu
cywilnego.

5.6.

Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.

5.7.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.

5.8.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustaw.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PROMOCJI
PN. „PŁAĆ W RATACH”
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem promocji pn.
„Płać w ratach” („Promocja”) jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.,
Tajęcina 113, 36-002 Jesionka (kontakt: artur.kania@pep.pl).
2. Twoje dane przetwarzamy dlatego, że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
nałożonych na organizatora Promocji, wynikających z faktu jej przeprowadzania.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do tego, aby skorzystać z Promocji i otrzymać
w niej nagrodę.
4. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Albedo Marketing sp. z o.o.,
której administrator powierzył zorganizowanie Promocji, dostawcy usług informatycznych oraz
podmioty świadczące usługi prawne. Odbiorcą danych jest również Eurocash S.A. realizujący
czynności w związku z organizacją Akcji promocyjnej na polecenie Polskich ePłatności. Dane
ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do rozpatrywania kierowanych
do Organizatora roszczeń, a następnie ich zaspokajania albo obrony przed nimi. W każdym
przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących
przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje
wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały
wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
5. Okres przez jaki przechowujemy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania oraz tego,
jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:
a) przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji; w przypadku zgłoszenia
roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych
może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej
obrony przed takim roszczeniem;
b) w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich
przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.
6. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili. Twoje prawa obejmują:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b. prawo do poprawiania danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do żądania usunięcia danych
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt mailowy na adres:
artur.kania@pep.pl lub poprzez list na adres Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności
S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jesionka z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
7. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W
ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie
działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.
8. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
uzasadnionego interesu. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem poprzez e mail

na adres: artur.kania@pep.pl. lub listownie na adres Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie
ePłatności S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jesionka z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

