
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

POD NAZWĄ 

„Odbierz FINISH” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Odbierz FINISH” (zwana dalej 
„Akcją Promocyjną”), na terenie całej Polski, w sklepach sieci SELGROS (zwanych dalej 
„Selgros”), zajmujących się sprzedażą produktów marki FINISH.  

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest RB (Hygiene Home) Poland spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000782193, o numerze 
NIP: 5311705018, (zwana dalej „Organizatorem”), która jest jednocześnie fundatorem 
nagród w Akcji Promocyjnej.  

3. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki FINISH, dostępne w sklepach sieci 
Selgros, na terenie całej Polski (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Lista 
Produktów Promocyjnych biorących udział w Akcji Promocyjnej stanowi Załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 22.09.2022 r. a kończy się w dniu 12.10.2022 r., 
który jest ostatecznym dniem wydania nagród, z zastrzeżeniem pkt.14 regulaminu. 

5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji 
Promocyjnej rozpocznie się od godz. 05:00:00 w dniu 22.09.2022 r. a zakończy w dniu 
05.10.2022 r. o godzinie 22:00:00 lub z chwilą wyczerpania nagród. Zakup Produktów 
Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w niniejszej 
Akcji Promocyjnej. 

6. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na 
terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”), posiadających status konsumenta w 
rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są 
pracownicy: sklepów sieci Selgros, Organizatora, RB a także członkowie ich rodzin. 
Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, 
rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu 
niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i 
osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).  Organizator zwolniony jest z pobierania 
oświadczeń w tym zakresie.  



7. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie www.wyczyscnagrody.pl.  

 

ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

8. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien w okresie od dnia 
22.09.2022 r. do dnia 05.10.2022 r. spełnić łącznie następujące warunki: 

a) dokonać zakupu 2 (dwóch) dowolnych Produktów Promocyjnych w 
dowolnym sklepie sieci Selgros na terenie całej Polski, udokumentowanego 
na jednym dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Nie ma 
możliwości łączenia zakupów Produktów Promocyjnych udokumentowanych 
na różnych dowodach zakupu,  

b) dokonać odbioru nagrody najpóźniej w terminie do 05.10.2022 r., po okazaniu 
dowodu zakupu w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem 
pkt 14 regulaminu. 

9. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie, spełniając za każdym 
razem warunki niniejszego regulaminu. 

10. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż 2 (dwóch) Produktów 
Promocyjnych udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu Uczestnikowi 
przysługuje prawo do odbioru odpowiedniej liczby nagród według zasady, że zakup 2 
(dwóch) Produktów Promocyjnych uprawnia do odbioru jednej nagrody. Przykładowo:  
Uczestnik dokonał zakupu 5 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany 
na jednym dowodzie zakupu - Uczestnik ma prawo do otrzymania 2 nagród w Akcji 
Promocyjnej. 

 
 

NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ I ICH ODBIÓR  

11. Nagrodę w Akcji Promocyjnej stanowi odświeżacz do zmywarek Finish Lemon & Lime, 
o jednostkowej wartości 16,99 zł brutto (słownie: szesnaście złotych 99/100). 

12. Łączna pula wszystkich nagród w Akcji Promocyjnej wynosi 3 800 sztuk, z czego każdy 
sklep sieci Selgros dysponuje 200 nagrodami do wydania.  

13. Uczestnik, który spełni kryteria wymagane niniejszym regulaminem, po zakupie 
dokonanym zgodnie z pkt 8 a) regulaminu, otrzyma nagrodę z zastrzeżeniem sytuacji, o 
której mowa w pkt.14 regulaminu. 

14. Pomimo spełnienia kryteriów określonych w regulaminie nagroda nie przysługuje 
Uczestnikowi w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli nagród, określonej w pkt. 12 
regulaminu, we wszystkich sklepach sieci Selgros. W takiej sytuacji Akcja Promocyjna 

http://www.wyczyscnagrody.pl/


ulega automatycznie zakończeniu. Wyczerpanie puli nagród w danym sklepie sieci Selgros 
przed upływem terminu zakończenia sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. przed dniem 
05.10.2022 r., oznacza automatyczne zakończenie Akcji Promocyjnej w tym sklepie (nie 
ma to wpływu na trwanie Akcji Promocyjnej w innych sklepach). Uczestnik ma wówczas 
prawo odebrać nagrodę w innym, dowolnie wybranym sklepie sieci Selgros, w którym trwa 
jeszcze Akcja Promocyjna.  

15. Odbiór nagrody następuje w Dziale Obsługi Klienta sklepu sieci Selgros, w którym 
dokonano zakupu Produktów Promocyjnych lub innym dowolnie wybranym sklepie sieci 
Selgros na terenie Polski, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 a) regulaminu. Odbiór 
nagrody może nastąpić bezpośrednio po dokonanym zakupie lub do zakończenia Akcji 
Promocyjnej. 

16. Ostateczna data wydania nagród w Akcji Promocyjnej to 05.10.2022 r.   

17. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody 
ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.  

18. Nagrody w niniejszej Akcji Promocyjnej zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

19. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i 
uczestnictwem w Akcji Promocyjnej do dnia 26.10.2022 r. w formie pisemnej na adres: 
Los Mejores Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. 
Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń. Reklamacje rozpatruje 
Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.  

20. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Akcji Promocyjnej zostanie powiadomiony 
pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

21. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu 
Akcji Promocyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

22. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

23. W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z 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 ("RODO"), 
informujemy, że Organizator, tj. RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. z siedzibą w 
Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 (dalej także: „Administrator”), jest 
administratorem danych osobowych Uczestników podanych w związku z realizacją Akcji 
Promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Odbierz FINISH”, zgodnie z regulaminem Akcji 
Promocyjnej znajdującym się na stronie internetowej www.wyczyscnagrody.pl.  

24. Jeśli Uczestnik złoży reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej, jego dane 
osobowe przekazane w ramach zgłoszenia reklamacyjnego będą przetwarzane w celu 
rozpatrzenia reklamacji, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora 
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia i rozpatrzenia reklamacji związanej z udziałem 
w Akcji Promocyjnej.  

25. Informujemy, że możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym 
na naszą rzecz usługi związane z obsługą reklamacji (w tym poczta, firma kurierska, 
wskazana w pkt. 19 agencja marketingowa), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 
wyłącznie na obszarze EOG, przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do 
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacji, w celu umożliwienia 
obrony przed tymi roszczeniami. 

26. Mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych 
bezpłatnie, w dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Przysługuje 
także Państwu prawo do sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania 
usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych 
praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt pod adresem: privacyoffice@rb.com. 
Ponadto przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

27. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników nie będzie stanowić zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacyoffice@rb.com


Załącznik do regulaminu 
 

Lista Produktów Promocyjnych biorących udział w Akcji Promocyjnej 

 

Name EAN 

FINISH Classic 110 4002448103479 

FINISH Tabletki All-in-1 86 cytrynowe 5900627075601 

FINISH Kapsułki Quantum 45 cytrynowe 5900627075977 

FINISH Tabletki All-in-1 50 cytrynowe 5900627090079 

FINISH Tabletki All-in-1 50 regularne 5900627090109 

FINISH Tabletki All-in-1 Max 53 cytrynowe 5900627090116 

FINISH Tabletki All-in-1 63 regularne 5900627090161 

FINISH Tabletki Classic 77 cytrynowe 5900627090185 

FINISH Tabletki All-in-1 63 cytrynowe 5900627090192 

FINISH Kapsułki Ultimate All-in-1 40 lemon 5900627090291 

FINISH Kapsułki Ultimate All-in-1 40 fresh 5900627090307 

FINISH Tabletki Power All-in-1 40 0% 5900627092424 

FINISH Tabletki 0% 70 tabletek 5900627092431 

FINISH Żel Power All-in-1 900ml fresh 5908252000012 

FINISH Żel Power All-in-1 900ml lemon 5908252000029 

FINISH Żel Power All-in-1 900ml 0% 5908252000036 

FINISH Kapsułki Quantum 34 regularne 5908252001132 

FINISH Kapsułki Quantum 34 cytrynowe 5908252001149 

FINISH Tabletki All-in-1 Max 40 regularne 5908252001163 

FINISH Tabletki All-in-1 Max 40 cytrynowe 5908252001170 

FINISH Tabletki All-in-1 Max 72 regularne 5908252001187 

FINISH Tabletki All-in-1 120 cytrynowe 5908252001200 

FINISH Kapsułki Quantum Ultimate 50 regularne (TUBA) 5908252002894 

FINISH Kapsułki Quantum Ultimate 50 cytrynowe (TUBA) 5908252002900 

FINISH Kapsułki Quantum Ultimate 100 cytrynowe 5908252004577 

FINISH Kapsułki Ultimate All-in-1 50 fresh 5908252004829 

FINISH Kapsułki Ultimate All-in-1 50 lemon 5908252004836 

FINISH Kapsułki Quantum All-in-1 60 lemon 5908252004898 

FINISH Tabletki Power All-in-1 40 fresh 5908252005031 

FINISH Tabletki Power All-in-1 40 lemon 5908252005048 

FINISH Tabletki Power All-in-1 53 lemon 5908252005062 

FINISH Tabletki Power All-in-1 72 fresh 5908252005086 

FINISH Classic 100 5908252005154 

FINISH Tabletki Power Essential 60 lemon 5908252005161 

FINISH Tabletki Power Essential 80 lemon 5908252005185 



FINISH Tabletki Power Essential 112 lemon 5908252005208 

FINISH Kapsułki Quantum All-in-1 35 fresh 5908252005215 

FINISH Kapsułki Quantum All-in-1 35 lemon 5908252005222 

FINISH Kapsułki Quantum All-in-1 44 fresh 5908252005239 

FINISH Kapsułki Quantum All-in-1 44 lemon 5908252005246 

FINISH Tabletki Power Essential 50 lemon 5908252005321 

FINISH Tabletki Power Essential 50 fresh 5908252005338 

FINISH Kapsułki Quantum All-in-1 100 lemon 5908252006465 

FINISH Tabletki Power Essential 2x80 fresh 5908252010226 

FINISH Tabletki Power Essential 2x80 lemon 5908252010233 

FINISH Kapsułki Quantum 45 regularne 5997321733456 

FINISH Kapsułki Quantum 60 cytrynowe 5997321733470 
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