REGULAMIN PROMOCJI “100 ZA 100”
(dalej: Regulamin)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem promocji “100 za 100” jest EUROCASH S.A. z siedzibą przy ul.
Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000213765, REGON:
631008941, NIP: 779-19-06-082, BDO: 000050446
1.2. Promocja trwa w okresie od 08.04.2021 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).
1.3. Promocja przeprowadzana jest na platformie eurocash.pl/market (dalej: Market).
1.4. Promocja skierowana jest do właścicieli sklepów ABC, którzy dokonają pierwszych
zakupów w tejże platformie (dalej: Uczestnicy).
1.5. Każdy z Uczestników przed przystąpieniem do Promocji winien zapoznać się z
treścią niniejszego Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki
uczestnictwa w Promocji.
2. ZASADY PROMOCJI I WYDAWANIA NAGRÓD
2.1. W promocji może wziąć udział każdy Właściciel Sklepu będącego Partnerem Sieci
Sklepów abc, który dokona zakupów na Markecie w okresie od 8.04.2021 do
30.04.2021.
2.2. Nagrodą w Promocji jest kwota pieniężna w wysokości 100 zł brutto wydawana w
formie zasilenia Karty Rabatowej Eurocash (dalej: Nagroda). Nagrodę finansuje
Organizator.
2.3. 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
pod
adresem:
https://hurtownie.eurocash.pl/rabaty/karta-rabatowa.html, z którym Uczestnik
powinien zapoznać się przed rozpoczęciem realizacji Nagrody.
2.4. Pula nagród przeznaczonych do wydania w Promocji jest ograniczona i wynosi
500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 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 aplikacji mobilnej.
2.5. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji spełnić
łącznie następujące warunki:
2.5.1. zrobić zakupy w Markecie o łącznej wartości minimum 100 zł brutto wraz z
kosztami dostawy
2.5.2. posiadać Kartę Rabatową Eurocash
2.6. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w terminie do 10. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił wszystkie warunki, o których
mowa w pkt 2.5. 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).
2.7. Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w Promocji na jeden numer
NIP.
2.8. 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: Eurocash S.A. ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki z dopiskiem „Promocja 100 za 100” lub poprzez wiadomość
e-mail na adres marketplacebok@eurocash.pl.
3.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do
korespondencji (jeśli reklamacja została przesłana listownie), adres sklepu oraz NIP
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 Pani / Pana danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach
(62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z administratorem można skontaktować się przez adres
email eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 061 65 833 00.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się
poprzez email iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 6583300 lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
a. rejestracji na platformie eurocash.pl/market – podstawą prawnie jest prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na udostępnieniu portalu dla użytkownika
i umożliwieniu dokonania zakupów
b. organizacji konkursu, w tym automatycznego podejmowania decyzji, w celu wydania
nagrody w konkursie – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego
na administratorze, polegający na wypełnieniu przyrzeczenia publicznego jakim jest
ogłoszenie konkursu i wydanie nagród;

c. komunikacji związanej z udziałem w konkursach – podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający prowadzeniu
komunikacji z uczestnikami konkursu przez jego organizatora;
d. w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących administratora –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji
marketingowych wybranym kanałem komunikacji;
w przypadku podania danych fakultatywnych, podstawą przetwarzania jest zgoda
e. rozliczenia podatku od wygranej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
f. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Eurocash – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości dochodzenia lub obrony
swoich interesów gospodarczych.
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora, w tym agencjom marketingowym.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia konkursu. 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. Po upływie tych okresów, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
przez okres wymagany przepisami prawa.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest
przesłanka obowiązku prawnie ciążącego na administratorze, przysługuje Pani / Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w
sposób zautomatyzowany.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym
organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na platformie i wzięcia
udziału w konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji oraz
udziału w konkursie. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.”

5. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

5.1. Regulamin jest dostępny w aplikacji mobilnej Eurocash Cash&Carry 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, 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.

