
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„BIAŁY BOCIAN MIX – ZWROT NA KARTĘ RABATOWĄ” 

DLA KLIENTÓW HURTOWNI EUROCASH CASH AND CARRY  

 

§ 1 

 Definicje 

1. Regulamin  ‐ niniejszy  regulamin akcji promocyjnej wiążący Organizatora oraz Uczestnika, 

określający zasady i warunki akcji promocyjnej. 

2. Akcja Promocyjna ‐ akcja promocyjna (Promocja), prowadzona na terenie hurtowni Eurocash 

Cash&Carry, zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Organizator  –  organizatorem  akcji  promocyjnej  jest  POLMOS  BIELSKO‐BIAŁA  S.A. 

z siedzibą w Bielsku‐Białej, przy ul. Karpackiej 11, kod pocztowy: 43‐316, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  

w Bielsku‐Białej, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS  0000038866,  NIP  5470048857  i  REGON  070015636,  o  kapitale  zakładowym  

31.700.000,00 PLN. 

4. Uczestnik – podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na  terenie hurtowni Eurocash 

Cash&Carry  (zarejestrowany  w  systemie  informatycznym  Eurocash)  na  cele  związane  

z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą,  nie  będący  konsumentem,  posiadający  kartę 

rabatową, na którą możliwe jest dokonanie zwrotu cashback.  

5. Zestaw promocyjny – zestaw produktów marki Biały Bocian MIX 30%/40% 12 szt.  (SAP  ID 

445766)  objętych  promocją,  dostępny  w  aktualnej  sprzedaży  w  hurtowniach  Eurocash. 

Szczegółowa lista produktów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego stanowi załącznik 

numer 1 do niniejszego Regulaminu.  

6. Cashback – zwrot środków w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) netto w formie doładowania 

karty rabatowej, za zakup Zestawu promocyjnego, po spełnieniu przesłanek opisanych w § 3 

regulaminu.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Akcja promocyjna nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

2. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 lipca 2020 r., do dnia 31 sierpnia 2020 r., w godzinach otwarcia 

poszczególnych hurtowni Eurocash, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  lub do 

wcześniejszego wyczerpania zapasów produktów promocyjnych, objętych akcją promocyjną.  

3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia terminu obowiązywania akcji promocyjnej na czas oznaczony lub do jej skrócenia, 

jeżeli zostanie wyczerpany limit produktów promocyjnych. 

4. Akcja  promocyjna  prowadzona  jest  wyłącznie  w  hurtowniach  Eurocash  Cash&Carry, 

zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Czas  obowiązywania  akcji  promocyjnej  wskazany  w  ust.  3  powyżej  wyznacza  termin,  

w którym uczestnik zobowiązany jest dokonać zakupu Zestawu promocyjnego. 

6. Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

tzn. nie będą w niej uwzględniane zakupy Produktów niezwiązane z działalnością gospodarczą 

lub zawodową prowadzoną przez kupującego (np. stwierdzone paragonem fiskalnym). 

 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 

1. Każdy Uczestnik decyzję o uczestnictwie w akcji promocyjnej podejmuje dobrowolnie.  

2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest: 



a) akceptacja niniejszego regulaminu;  

b) posiadanie karty rabatowej;  

c) zakup Zestawu promocyjnego w trakcie obowiązywania niniejszej promocji. 

3. Uczestnik, po prawidłowym wykonaniu wszystkich wyżej opisanych czynności otrzyma zwrot 

środków  cashback  w  wysokości  10,00  zł  (dziesięć    złotych)  netto.  

Środki cashback zostaną zwrócone na kartę rabatową Uczestnika w terminie do 10 września 

2020r..  

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie,  jednakże każdorazowo musi 

spełnić warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.  

5. Doładowanie cashback na karcie rabatowej Uczestnika jest ważne do dnia 9 października 2020.  

6. Do doładowania cashback na karcie rabatowej Uczestnika zastosowanie ma Regulamin Karty 

Rabatowej Eurocash Cash&Carry.  

7. Organizatorowi  przysługuje  prawo  do  wykluczenia,  ze  skutkiem  natychmiastowym, 

Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej. Ma to miejsce w przypadku nieuczynienia przez 

Uczestnika  zadość  postanowieniom  Regulaminu,  a  także  po  otrzymaniu  informacji  

o działaniach uczestnika sprzecznych z obowiązującym prawem.  

8. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  pokrycia wszystkich  ewentualnych  kosztów  podatkowych, 

związanych z jego udziałem w niniejszej promocji.  

 

§ 4 

Reklamacja dotycząca przebiegu akcji promocyjnej  

1. Każdy Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu akcji promocyjnej. Reklamację 

należy złożyć pisemnie i wysłać na adres Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu akcji promocyjnej przysługuje Uczestnikowi 

nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zakończenia.  

3. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, dane 

kontaktowe,  jak  również  dokładny  opis  stanu  faktycznego  oraz  wskazanie  przyczyny 

reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną.  

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  Promocji  będących  osobami  fizycznymi 

odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w  sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

2. Dane  osobowe  Uczestników  Akcji  Promocyjnej,  będących  osobami  fizycznymi w  zakresie 

obsługi procesu sprzedaży w ramach Akcji Promocyjnej, administrowane są przez:  

POLMOS  BIELSKO‐BIAŁA  S.A.z  siedzibą  w  Bielsku‐Białej,  przy  ul.  Karpackiej  11,  

kod  pocztowy:  43‐316, wpisana do  rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku‐Białej, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038866, NIP 5470048857 i REGON 070015636, dane 

kontaktowe: sekretariat@polmos.bielsko.pl ;  

3. Dane  osobowe  Uczestnika,  będącego  osobą  fizyczną  przetwarzane  będą  w  celu 

przeprowadzenia Akcji promocyjnej, wraz z przyznanymi prawami (zwrot cashback), realizacji 

postanowień jej Regulaminu, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; 

4. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  obejmuje  zbieranie,  utrwalanie, 

przechowywanie, opracowanie, usunięcie.  

5. Każdy Uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną ma prawo do:  



a) żądania  od  administratora dostępu do  swoich danych,  ich  sprostowania, usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania danych;  

b) przenoszenia danych;  

c) wniesienia  skargi  do  organu  nadzoru  sprawującego  kontrolę  nad  przestrzeganiem 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin  akcji  promocyjnej  jest  dostępny w  czasie  obowiązywania  niniejszej  Promocji w 

każdej  hurtowni  Eurocash,  objętej  promocją,  a  także  na  stronie  internetowej: 

https://hurtownie.eurocash.pl/akcje‐i‐konkursy.html. 

2. Przystępując  do  akcji  promocyjnej,  Uczestnik  zobowiązany  jesteś  zapoznać  się  

z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia. 

3. Uprawnienia  wynikające  z  uczestnictwa  w  Promocji  nie  mogą  być  przeniesione  przez 

Uczestnika na osobę trzecią.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu  i warunków Promocji w okresie  jej 

trwania, bez podania przyczyny, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych 

przez  Uczestników  Promocji.  Wszyscy  Uczestnicy  zostaną  powiadomieni  o  zmianie 

Regulaminu  poprzez  zamieszczenie  informacji  na  stronie  internetowej  pod  adresem: 

https://hurtownie.eurocash.pl/akcje‐i‐konkursy.html. 

5. W  kwestiach  nieuregulowanych  regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy  powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu akcji promocyjnej „BIAŁY BOCIAN MIX – ZWROT NA KARTĘ 

RABATOWĄ ” DLA KLIENTÓW HURTOWNI EUROCASH CASH AND CARRY  

Lista produktów promocyjnych tworzących Zestaw Promocyjny (SAP ID 445766) , objętych Akcją 

promocyjną: 

L/P  PRODUKT  POJEMNOŚĆ 

1.  BIAŁY BOCIAN x 6 but.  40%  0,200 

2.  BIAŁY BOCIAN 

ŚLIWKA x 2 but. 
30%  0,200 

3.  BIAŁY BOCIAN 

WIŚNIA x 2 but. 
30%  0,200 

4.  BIAŁY BOCIAN 

CYTRYNA x 2 but. 
30%  0,200 


