Regulamin Promocji „Frytki za pół ceny”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji pod nazwą „Frytki za pół ceny” - „Promocja” jest BP EUROPA SE z siedzibą w
Hamburgu, Niemcy działająca na terenie Polski poprzez BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).
1.2. Promocja trwa od dnia 02.06.2021 r. do dnia odwołania r. („Okres trwania Promocji”) i jest
prowadzona na stacji bp Reduta Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.
1.3. Lista stacji paliw bp uczestniczących w promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
(„Stacje paliw”).

2. Zasady prowadzenia promocji i wydania nagród
2.1. Uczestnikiem Promocji, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która:
a) zatankowała 20 litrów dowolnego paliwa na stacji bp Reduta, ul. Aleje Jerozolimskie 144
(„Uczestnik”).
2.2. W ramach Promocji Uczestnik, przy zakupie 20 litrów dowolnego paliwa może zakupić
wyszczególnione poniżej produkty z oferty Wild Bean Cafe
- Frytki belgijskie BBQ z szarpaną wieprzowiną za cenę 5,95
- Frytki belgijskie z pikantną polędwiczką za cenę 5,95
- Frytki belgijskie z serem i sosem serowym za cenę 4,95
Produkty dostępne są do godziny 21 lub do wyczerpania zapasów
2.3. Oferta obowiązuje tylko na stacji wymienionej w regulaminie.
2.3. Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w Promocji. Uczestnik nie może domagać się
zamiany produktu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty równowartości w pieniądzach.

3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
3.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
3.2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3.3. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronach internetowych
Organizatora oraz w siedzibie Organizatora w Okresie trwania Promocji
3.4. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do
korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji można składać
w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora.
Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.5. 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.

4. Dane osobowe
4.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Kontakt
do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.
4.2. 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.
4.3. 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. Podanie danych osobowych
przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego.
4.4. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom
współpracującym z Organizatorem w zakresie rozpatrywania reklamacji Klientów.
4.5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na rozpatrzenie reklamacji a po jego upływie
maksymalnie przez okres 5-ciu lat w celach archiwalnych

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach BP oraz na stronie www.bp.pl.
5.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.
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