REGULAMIN PROMOCJI „SZALONA DZIESIĄTKA”

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Organizatorem akcji pod hasłem „Szalona Dziesiątka” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest BP Europa SE w Hamburgu,
działającą na terenie Polski poprzez BP Europa SE Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 345546, zarejestrowany jako płatnik
Podatku od Towarów i Usług pod numerem NIP 972-086-54-31, kapitał zakładowy 639.875.370 €. wpłacony w całości.
Partnerem akcji jest Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 47, 50-541
Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 237036,
zarejestrowany jako płatnik Podatku od Towarów i Usług pod numerem NIP 899-23-67-273, kapitał zakładowy
155.020.763,38 PLN wpłacony w całości.

§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1.
2.

Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach BP oraz Aral, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane
dalej „Stacjami Paliw”) oraz we wszystkich sklepach Kaufland (dalej zwane „Sklepami Kaufland”).
Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 6 czerwca 2018r. do dnia 3 lipca 2018r.

§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1.

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakupy,
o których mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

§4
Zasady Akcji promocyjnej
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

W trakcie trwania Akcji promocyjnej Uczestnicy, którzy dokonają jednorazowego zakupu za min. 3 zł, produktów dostępnych
w trakcie trwania Akcji promocyjnej w Sklepach Kaufland (z wykluczeniem kaucji, napojów alkoholowych – w tym piwa,
wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych,produktów leczniczych,
preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz bonów upominkowych i kart podarunkowych) otrzymają kupon z
drukarki z kodem rabatowym, uprawniającym do otrzymania 10gr rabatu na tankowanie dowolnego paliwa na Stacjach Paliw.
Rabat udzielany będzie na 60 litrów paliwa tankowanego w ramach jednej transakcji. Kupon można wykorzystać na dowolnej
Stacji Paliw do dnia 24.07.2018r.
Rabat nie jest udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za zakupione paliwo kartą paliwową lub dokonują płatności
przez konto lokalne.
W trakcie trwania Akcji promocyjnej Uczestnikowi, który dokona jednorazowo zakupu dowolnego paliwa na Stacjach Paliw w
dowolnej ilości oraz użyje w czasie tej transakcji kartę PAYBACK, może zostać wydrukowany kupon promocyjny określający
ilość oraz warunki przyznania dodatkowych punktów PAYBACK w Sklepach Kaufland.
Kupon można wykorzystać w dowolnym sklepie Kaufland do dnia 17 lipca 2018r.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kwoty udzielanego rabatu.
Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków przewidzianych w regulaminie.
Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami i obniżkami cen w tym kodami rabatowymi.

§5
Reklamacje
1.
2.
3.
4.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres
Organizatora.
Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 5 dni
roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6
Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel.
(12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.
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2.

3.

4.
5.

Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji. Dane będą
przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest rozpatrzenie reklamacji
związanych z prowadzoną Akcja promocyjną.
Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z
Organizatorem w zakresie rozpatrywania reklamacji Klientów.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na rozpatrzenie reklamacji a po jego upływie maksymalnie przez okres 5ciu lat w celach archiwalnych.

§7
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Regulamin Akcji promocyjnej „Szalona Dziesiątka” dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stacjach BP oraz na stronie
www.bp.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji. Informacja o wydłużeniu Promocji będzie
ogłoszona na minimum tydzień (7 dni) przed jej zakończeniem w sposób przyjęty dla informacji o rozpoczęciu i trwaniu
Promocji.
Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.

2

