REGULAMIN PROMOCJI „Bon 5 zł na nowy sklep BP”
1. Założenia promocji.
1.1. Organizatorem Promocji jest BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, prowadząca na
terenie
Polski działalność poprzez zarejestrowany oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-354
Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000345546, NIP 972-086-54-31
(„Organizator”).
1.2. Promocja prowadzona jest na wybranych stacjach bp i Aral na terenie Polski. Lista stacji, na
których obowiązuje promocja znajduje się w załączniku nr 1 regulaminu. Terminy
obowiązywania promocji na poszczególnych stacjach obowiązują zgodnie z załącznikiem nr
1.

1.3. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która:
a. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem promocji.
b. Jest posiadaczem karty PAYBACK i w chwili dokonywania zakupu przekazała
Sprzedawcy kartę PAYBACK w celu zarejestrowania na niej transakcji lub w chwili
dokonywania zakupu poinformowała sprzedawcę o tym że nie jest posiadaczem karty
PAYBACK.
c. Zatankowała min. 30 l dowolnego paliwa na stacji paliw wskazanej w Załączniku 1,
jednak nie więcej niż 199 l.
1.4. Po dokonaniu zapłaty, za transakcję spełniającą warunki, o których mowa powyżej
Uczestnik, otrzymuje jeden bon o wartości 5 zł, niezależnie do ilości zatankowanych litrów.
Okres ważności bonu wynosi 7 dni od dnia wydania i będzie wskazany w treści bonu.
Bonem nie można dokonać zapłaty za zakupy, za które został wydany.

1.5. W okresie ważności bonu, Uczestnik może wykorzystać bon w ramach dokonywania
zakupów na stacji na której został wydany, w ramach jednej z następujących transakcji
zakupu:
a. Produktów z oferty sklepu BP z wyłączeniem kategorii: paliwa, wyrobów tytoniowych,
w tym e-papierosów, produktów alkoholowych oraz produktów leczniczych.
b. Dowolnego produktu z oferty Wild Bean Cafe.
c. Usług myjni automatycznej bp (karnety lub pojedyncze programy).
d. Karty przedpłaconej (o nominałach 25, 50 lub 100 zł) do myjni bezdotykowej bp.
1.6. W ramach transakcji zakupu, o której mowa powyżej można korzystać tylko z jednego bonu.

1.7. Każdy Uczestnik uprawniony jest do wielkokrotnego udziału w Promocji, jednak do jednej
karty PAYBACK wydawane będzie nie więcej niż dwa bony na dobę.
2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji można zgłaszać
korzystając z adresu mailowego obsluga@bp.com lub numeru telefonu 721-02-03-04 (dni
powszednie od 08:0019:00).
2.2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer karty PAYBACK jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
2.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania. 2.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji drogą mailową lub
telefonicznie
3. Dane osobowe.
3.1. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez
uczestnika reklamacji lub otrzymania indywidualnych pytań w związku z organizowaną
Promocją. Administratorem danych osobowych w takim wypadku jest Organizator. Kontakt
do Administratora: tel. (12) 619 12 00, email: dane@bp.com.
3.2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
a. w przypadku wpłynięcia reklamacji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku
wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie do
Promocji – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia
skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako
pierwsze;
b. ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu przedawnienia tych
roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3.3. 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, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi
na przesłane do Organizatora zapytanie indywidualne.
3.5. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione
podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia

reklamacji Uczestnika lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do
Organizatora. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem mogą być np. dostawcy usług
IT, hostingodawcy.
3.6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
4. Postanowienia końcowe.
4.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie
www.bp.pl.
4.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.

Załącznik nr 1 – lista stacji biorących udział w promocji
SITE
POSTAL
CITY
SITE NAME
CODE
RAP
138
118
166
161
137
245
221
248
319
111
100
250
374

JELONKI
KAPELANKA
WILGA
ZACISZE
RYBITWY
WOLA
OKĘCIE
SŁOWIK
JASNOGÓRSKA
OPAL
RONDO
MEDUZA
ZAKĄTEK

01-377
30-347
02-180
32-600
30-721
01-456
02-210
03-226
32-085
02-124
31-157
05-840
02-972

Warszawa
Kraków
Warszawa
Oświęcim
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Modlnica
Warszawa
Kraków
Brwinów
Warszawa

314

NIEDŹWIADEK

05-500

Piaseczno

306

MIROWSKA

30-244

Kraków

STREET

Połczyńska
Kapelanka
Aleja Krakowska
Legionów
Lipska
Górczewska
Aleja Krakowska
Toruńska
Częstochowska
Grójecka
Josepha Conrada
Obwodnica
Adama Branickiego
Gen. Leopolda
Okulickiego
Mirowska

No

Data
rozpoczęcia
promocji

Data
zakończenia
promocji

33A
2
103
2
2
159
208
105
74
125A
81
20
25

10.10.2022
10.10.2022
10.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
07.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
07.11.2022
28.11.2022
05.12.2022
05.12.2022
12.12.2022

06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
13.11.2022
04.12.2022
11.12.2022
11.12.2022
04.12.2022
25.12.2022
02.01.2022
02.01.2023
08.01.2023

12.12.2022
05.12.2022

08.01.2023
01.01.2023

5B
201

