REGULAMIN PROMOCJI
„Oszczędzaj kupując – rabat dla branży HoReCa”
(dalej zwany „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Oszczędzaj kupując – rabat dla branży HoReCa”
(zwanej dalej jako „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest „Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela Sp. z o.o.”, Jaszkowa Dolina 178A, 57-300
Kłodzko, NIP 8831834491 (dalej jako „Organizator”)
Promocja trwa od dnia 01.04.2019 r. do odwołania.
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach Firmowych Organizatora Promocji „Machela” (dalej
jako „Sklep Firmowy”).
Przedmiotem Promocji jest przyznanie wszystkim uprawnionym uczestnikom (zwanymi dalej jako „Uczestnicy”), określonym w
ramach Regulaminu, nagród określonych przepisami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Nagrody”).
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1.
2.

3.

4.

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną
wpisem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS.
Wśród osób wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich osoby
najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w czasie jej trwania, musi na zasadach szczegółowo określonych w §2 Regulaminu spełnić
poniższe warunki:
a. zgłosić chęć przystąpienia do programu wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: marta.bracka@machela.pl
b. wysłać pełne zgłoszenie, numer telefonu, adres e-mail oraz potwierdzenie odpowiednio wpisu Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS.
c. dokonać jednorazowej rejestracji w jednym ze Sklepów Firmowych Organizatora w systemie ZenCard na terminalu
płatniczym (dalej jako „System ZenCard”) prowadzonym przez spółkę ZenCard spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II, nr 80 (00–175) Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000487857, kapitał zakładowy: 122.600,00 zł, NIP: 5223009578, REGON:
146888370 (dalej jako „ZenCard”).
Warunkami wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji jest ponadto spełnienie poniższych warunków:
a. podanie danych identyfikacyjnych w postaci:
-pełnej nazwy prowadzonej działalności gospodarczej,
- numeru wpisu odpowiedni do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
lub KRS,
- numeru telefonu komórkowego Uczestnika lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji,
b. dokonanie płatności, zarejestrowaną w Systemie ZenCard kartą płatniczą lub gotówką przy
wykorzystaniu płatności gotówkowej w Systemie ZenCard,
5. Pracownik Organizatora z częstotliwością co pół roku skontaktuje się z Uczestnikiem w celu odnowienia
uczestnictwa w Promocji.
§3 NAGRODY PROMOCJI

1.

Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w § 2 Regulaminu przyznana zostanie nagrodę w postaci stałego kuponu
rabatowego (dalej jako „Kupon Rabatowy”) działającego automatycznie przy płatności zarejestrowaną Kartą lub Gotówką, przy
wykorzystaniu płatności gotówkowej w systemie ZenCard w Sklepie firmowym.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Kupon Rabatowy wynosi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) rabatu od kwoty brutto zakupu w Sklepie Firmowym pod
warunkiem dokonania płatności Zarejestrowaną Kartą lub Gotówką, przy wykorzystaniu płatności gotówkowej w Systemie
ZenCard oraz wyrażenia, na terminalu płatniczym, woli skorzystania z Kuponu Rabatowego.
Realizacja Kuponu Rabatowego potwierdzona zostanie poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości tekstowej SMS na
wskazany przez niego, w procesie rejestracji w Systemie ZenCard, numer telefonu.
Rabat przyznany w ramach skorzystania z Kuponu Rabatowego nie może nigdy przekroczyć wartości zakupów u Organizatora
pomniejszonych o 1 grosz. W razie skorzystania z Kuponu Rabatowego o wartości wyższej lub równej całkowitej wartości zakupu
pomniejszego o 1 grosz – do zapłaty przez Uczestnika pozostanie kwota 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100), zaś Kupon Rabatowy
zostaje wykorzystany w całości.
Posiadaczowi Kuponu Rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu
pieniężnego.
Kupon Rabatowy może być wykorzystany wyłącznie w okresie jego ważności.
Kupon Rabatowy może być wykorzystany jednokrotnie, przy czym Uczestnik może zgromadzić na koncie w Systemie ZenCard
więcej niż jeden kupon rabatowy pochodzący z różnych promocji prowadzonych przez Organizatora, nie może jednak
posiadać jednocześnie więcej niż jednego kuponu przyznanego w ramach tej samej promocji.
. Kupon Rabatowy nie przysługuje za zakupy, w ramach których Uczestnik skorzystał z Kuponu Rabatowego.
Kupon Rabatowy nie uprawnia do zniżki przy płatności Kartą Płatniczą niezarejestrowaną przez Uczestnika w Systemie ZenCard
lub Gotówką, przy wykorzystaniu płatności gotówkowej bez Systemu ZenCard.
§ 4. FAKTURY SPRZEDAŻOWE

1.
2.
3.

Paragony fiskalne wystawiane są przy każdej transakcji w Sklepie Firmowym.
Fakturę sprzedażową Uczestnik promocji może odebrać przy każdej transakcji lub jednorazowo na koniec miesiąca.
Aby Uczestnik mógł otrzymać jedną fakturę na koniec miesiąca musi zbierać wszystkie paragony fiskalne, na podstawie
których zostanie wystawiona faktura sprzedażowa miesięczna w Sklepie Firmowym.
§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez „Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela Sp. z o.o”, Jaszkowa Dolina
178A, 57-300 Kłodzko, e-mail: marta.bracka@machela.pl, który jest administratorem danych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”).
Dane osobowe przekazane przez Uczestnika są powierzone do przetwarzania ZenCard (ZenCard spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II, nr 80, 00–175 Warszawa). Po zarejestrowaniu się Uczestnika
w ZenCard, ZenCard przetwarza dane w charakterze administratora danych w ramach Systemu ZenCard na zasadach
określonych w:
a. polityce prywatności Zencard (dostępnej na stronie internetowej https://zencard.pl/polityka-prywatnosci lub
w Sklepie Firmowym),
oraz
b. Regulaminie ZenCard dla użytkownika (dostępnym na stronie internetowej: https://zencard.pl/regulamin lub
w Sklepie Firmowym).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji.
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. zapewnienia uczestnictwa w Promocji zgodnie z Regulaminem, w tym do przyznania i obsługi Kuponu Rabatowego – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO,
b. zapewnienia zgodnego z przepisami prawa oraz Regulaminu przebiegu promocji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu Promocji oraz dochodzenie
roszczeń jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora lub stronę trzecią;
Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania promocji oraz do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.
Na zasadach określonych w przepisach prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych
osobowych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

7.

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody,
Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wycofać zgodę można m.in. bezpośrednio w Sklepie Firmowym za
pomocą Systemu ZenCard).
W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi w okresie trwania Promocji.
Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych i powinny zostać przesłane elektronicznie na adres
poczty elektronicznej: marta.bracka@machela.pl lub pisemnie na adres: „Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela Sp. z
o.o”, Jaszkowa Dolina 178A, 57-300 Kłodzko, (dalej jako „Organizator”).
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub dokładny adres Uczestnika, opis i uzasadnienie
reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Promocji oraz treść żądania.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).
Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych
i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Piekarniach Organizatora Promocji wykazanych w załączniku nr 1.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może
naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.

Załącznik nr 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Bielany Wrocławskie, Wrocławska 13B
Brzeg, 1 Maja 4
Bystrzyca Kłodzka, Mickiewicza 3
Kłodzko, Grunwaldzka 2
Kudowa Zdrój, Nad Potokiem 22e
Kłodzko, Łukasiewicza 1
Kłodzko, Noworudzka 2
Kłodzko, Spółdzielcza 21B
Nysa, Wałbrzyska 1a/u
Nysa, Rodziewiczówny 2
Oława, Iwaszkiewicza 4
Polanica-Zdrój, Wojska Polskiego 6
Strzelin, FABRYCZNA 1
Świdnica, Gdyńska 29
Świdnica, Pańska 2A
Wrocław, Kiełczowska 42
Wałbrzych, Nowy Świat 2a
Kłodzko, Jaszkowa Dolina 178A

