
REGULAMIN AKCJI „KUPUJĘ W SELGROS – WSPIERAM PRZEDSZKOLE / ŻŁOBEK” 

 

 § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

 

1. AKCJA  jest organizowana pod nazwą „KUPUJĘ W SELGROS – WSPIERAM 

PRZEDSZKOLE / ŻŁOBEK”. 

2. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie hali Selgros Cash&Carry  Kraków  

ul. Nowohucka 52, 31-580 Kraków. 

3. ORGANIZATOREM AKCJI zwanym dalej Organizatorem jest Transgourmet Polska Sp. z 

o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-131, ul. Zamenhofa 133, NIP : 781-10-11-998, REGON : 

630375413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597. 

4. UCZESTNIKAMI AKCJI, zwanymi dalej Uczestnikami są osoby fizyczne nie prowadzące 

działalności gospodarczej, posiadające kartę Selgros Cash&Carry, które zgłosiły swój udział 

w akcji wypełniając Deklarację. Osoby fizyczne nie posiadające karty Selgros Cash&Carry, 

mogą zarejestrować się w Dziale Obsługi Klienta. 

 

5. BENEFICJENTEM AKCJI, zwanym dalej Beneficjentem może zostać: 

 

a) Przedszkole Samorządowe,  

b) Przedszkole Niepubliczne / Prywatne, 

c) Żłobek Samorządowy, 

d) Żłobek Niepubliczny / Prywatny. 

Beneficjent musi posiadać kartę klienta Selgros Cash&Carry. 

 

6. DEKLARACJA  – dokument chęci przystąpienia do akcji (załącznik nr 1 niniejszego 

regulaminu), dostępny w Dziale Obsługi Klienta, konieczny do wypełnienia zarówno przez 

Uczestnika jak i Beneficjenta akcji. 

7. CZAS TRWANIA AKCJI – okres, w którym Uczestnicy mogą dokonywać zakupy tj. od 

01.09.2019 r.  do 31.05.2020 r. 

8. ZAKUPY – obrót netto dokonany przez Uczestników w czasie trwania akcji w hali Selgros 

Cash&Carry  w Krakowie. Do obrotu nie będą wliczane zakupy w sklepie internetowym 

Selgros24.pl. Do obrotów nie będą wliczane zakupy następujących produktów: 

a) wyroby tytoniowe, 

b) napoje alkoholowe z podgrupy towarowej 24 oraz 25, 

c) karty telefoniczne.  



Do obrotu nie będą wliczane transakcje anulowane.9. NAGRODA – bon o wartości 2% sumy 

zakupów Uczestników dokonanych w czasie trwania akcji na rzecz Beneficjenta, 

uprawniający Beneficjenta do dokonywania zakupów wyłącznie w Hali Selgros Cash & Carry, 

ul. Nowohucka 52, 31-580 Kraków.  

10. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna do 31.10.2020 r. w Dziale Obsługi Klienta 

w Hali Selgros Cash&Carry , ul. Nowohucka 52,  31-580 Kraków. 

 

§ 2 

MECHANIZM AKCJI 

1. Warunkiem przystąpienia do akcji jest wypełnienie w Dziale Obsługi Klienta deklaracji, w 

której: 

a) Uczestnik wskazuje, na rzecz którego Beneficjenta mają zostać przypisywane wartości 

jego zakupów dokonanych w czasie trwania akcji.  

b) Beneficjent zgłasza chęć udziału w akcji i wyraża zgodę na umieszczenie w widocznym 

miejscu na terenie swojej placówki informacji dotyczącej zasad uczestnictwa w akcji (plakaty 

i ulotki). Beneficjent wyraża zgodę na umieszczenie jednodniowego punktu rejestracji 

nowych klientów na terenie swojej placówki. 

2. Do akcji można przystąpić w każdym momencie jej trwania, jednak do sumy zakupów 

będą kwalifikowane tylko zakupy dokonane od daty wypełnienia deklaracji przystąpienia do 

akcji. 

3. Akcja polega na dokonywaniu zakupów przez Uczestników w czasie jej trwania w hali 

Selgros Cash&Carry w Krakowie, ul. Nowohucka 52. 

4. Po zakończeniu akcji, wartości zakupów Uczestników, będą sumowane i przypisane na 

rzecz Beneficjentów wskazanych w deklaracji. 

5. Beneficjent otrzyma nagrodę  w postaci bonów towarowych o wartości 2% sumy zakupów 

dokonanych przez Uczestników akcji na jego rzecz (suma obrotu netto x 2% = wartość 

bonów w zaokrągleniu w górę ).  

6. Organizator zobowiązuje się, że w dniach od 01.06.2020 r. do 14.06.2020 r. dokona 

wyliczenia sumy zakupów Uczestników. O wynikach Beneficjent zostanie powiadomiony za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany na deklaracji). Wyniki będą 

dostępne także w Dziale Obsługi Klienta w hali Selgros Cash&Carry w Krakowie. 

7. Osobą upoważnioną do odebrania nagrody będzie Dyrektor Przedszkola Samorządowego 

/ Niepublicznego lub Dyrektor Żłobka Samorządowego / Niepublicznego, lub osoba przez 

niego wskazana w pisemnym upoważnieniu. 

8. Nagrodę można będzie odebrać do 30.06.2020 r. w Dziale Obsługi Klienta w hali Selgros 

Cash&Carry w Krakowie, ul. Nowohucka 52 za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 



9. Nagrodę można zrealizować w Hali Selgros Cash&Carry w Krakowie ul. Nowohucka 52 do 

dnia 31.10.2020 r. (data na bonie) Beneficjentowi nie przysługuje prawo do otrzymania 

ekwiwalentu pieniężnego za bony, a bon może być wykorzystany jedynie zgodnie z  

zawartymi na nim informacjami.  

§ 3 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem Danych Osobowych jest TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z 

siedzibą   w Poznaniu (61-131), przy ul. Zamenhofa 133, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000045597, NIP: 7811011998, Regon: 630375413. 

2. Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych zwłaszcza  

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) 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z zachowaniem 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

3. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu 

przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@selgros.pl 

4. Administrator przetwarza dane osobowe, takie jak: 

    a) imię i nazwisko, 

    b) adres poczty elektronicznej, 

    c) numer telefonu, 

    d) adres zamieszkania lub adres do doręczeń, 

    e) danych kontaktowych niezbędnych do uczestnictwa w Akcji. 

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przystąpienia do 

Akcji.  

5. Dane osobowe będą wykorzystane w celach: 

a) Rejestracji uczestnika Akcji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) Realizacji Akcji art. 6 ust. 1  lit.  f  RODO, 

c) Przesyłania Uczestnikowi zamówionych informacji handlowych, na podstawie 

art.  6  ust. 1 lit. a RODO, 

d) Prowadzenia analiz i statystyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO, 

e) Administrator przetwarza dane osobowe także w celu rozliczenia z  operatorem 

płatności, organizacji dostawy, wystawienia faktury, wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, informowania o promocjach i konkursach 

oraz umożliwienia udziału w nich, badania satysfakcji, archiwizacji danych, 

zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom, ochrony 

lub dochodzenia roszczeń, badania zachowania na stronach internetowych. 

mailto:iod@selgros.pl


6. Podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do profilowania danych 

osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań  i 

potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i 

rabaty dedykowane, które nie będą dostępne dla innych, natomiast nie odbywa się ono w 

sposób w pełni zautomatyzowany.   

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora  w czasie uczestnictwa w Akcji. 

Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu zakresu do danych niezbędnych do wypełniania 

ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie 

wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami 

w nich wyznaczonymi. W przypadku braku sprzeciwu, w tym okresie dane osobowe będą 

przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ponadto, 

gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będzie to trwało nie 

dłużej, niż do chwili, w której zgoda zostanie cofnięta.  

9. Każda korespondencja mailowa kierowana do administratora, automatycznie 

przekierowywana jest na serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczanie 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik może także wyrazić swój 

sprzeciw wobec przetwarzania danych. Uczestnik prawa te może zrealizować: 

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do 

celów, dla których zostały zebrane, gdy:  

 uczestnik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,  

 zgłosi uprzednio swój sprzeciw wobec przetwarzania danych,  

 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,  

 dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa.  

c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy: 

 dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych, 

 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Uczestnik nie chciał – 

aby zostały usunięte, 

 dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne 

Uczestnikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 Uczestnik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych - do ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu, 

d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych - przetwarzanie danych odbywa 

się na podstawie zgody Uczestnika lub umowy zawartej z Uczestnikiem oraz odbywa 

się w sposób automatyczny. 

e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Akcji Organizator powołuje komisję. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji  interpretacji i postanowień niniejszego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład komisji  wchodzą: 

- Kamila Łukasik 

- Anna Piwowarczyk 

- Irmina Dziedzic 

Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listem poleconym na adres: 

Selgros Cash&Carry, ul. Nowohucka 52, 31-580 Kraków z dopiskiem na kopercie „KUPUJĘ 

W SELGROS – WSPIERAM PRZEDSZKOLE / ŻŁOBEK”. Rozpatrywane będą reklamacje, 

które wpłyną do Organizatora do dnia 30.06.2020 r. Decyzja komisji zostanie przesłana do 

uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 


