
Regulamin promocji „Powrót do szkoły z BIC Kids w Selgros” 

 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod 
nazwą „Powrót do szkoły z BIC Kids w Selgros” (zwana dalej „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest BIC Polska sp. z o.o. z siedzibą Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000037071, z kapitałem 24 271 500, 00 zł, posiadającą numer NIP 5211012913, 
REGON 010794498 (dalej jako „Organizator”). 

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w należących do 
Transgourmet Polska sp. z o.o.  halach Selgros Cash&Carry (dalej jako „Hale Selgros”), na zasadach 

sprzedaży premiowej. Wyszukiwarka Hal Selgros  dostępna jest na: https://www.selgros.pl/.  

4. Promocja trwa od 30.07.2020 do 09.09.2020 r. lub do wyczerpania zapasów prezentów promocyjnych, o 
których mowa w ust. 7 poniżej. 

5. Promocją objęte są produkty plastyczne i piśmiennicze marki BIC Kids, których lista zawarta jest w 
załączniku nr 1 do Regulaminu (zwane dalej „Produktami promocyjnymi”).  

6. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie 
Hal Selgros Cash&Carry oraz posiadający Kartę Klienta Selgros (zwany dalej „Klientem”), który zakupie 
jednorazowo (na jednym paragonie lub fakturze) Produkty promocyjne o łącznej wartości co najmniej 50 
zł brutto. 

7. Klient, który spełni warunki określone w ustępie powyżej oraz w czasie trwania Promocji okaże 
pracownikowi Działu Obsługi Klienta Hali Selgros, w której Klient dokonał zakupu promocyjnego dowód 
zakupu Produktów promocyjnych oraz Kartę Klienta Selgros, otrzyma  za darmo 1 opakowanie Plasteliny 
BIC Kids 12szt o wartości 6,99 zł. (zwane dalej „Prezentem promocyjnym”) za każde 50 zł brutto wydane 
na Produkty promocyjne, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 

8. Ilość Prezentów promocyjnych w Halach Selgros jest ograniczona i wynosi 48 sztuk na każdą Halę 
Selgros.  

9. Jeden dowód zakupu Produktów promocyjnych (na ich łączną wartość co najmniej 50 zł brutto) upoważnia 
do otrzymania jednego Prezentu promocyjnego. W przypadku zakupu Produktów promocyjnych, których 
wartość będzie stanowiła wielokrotność kwoty 50 zł brutto, na tym samym paragonie lub fakturze, Klient 
uprawniony jest do otrzymania Prezentów promocyjnych w ilości odpowiadającej tej wielokrotności (za 
każde 50 zł brutto wydane na Produkty promocyjne na jednym paragonie/fakturze Klient otrzyma jeden 
Prezent promocyjny). Nie jest możliwe sumowanie zakupów udokumentowanych na więcej niż jednym 
dowodzie zakupu. 

10. Prezenty promocyjne wydawane są w Dziale Obsługi Klienta Hali Selgros, w której Klient dokonał zakupu 
promocyjnego, wyłącznie w czasie trwania Promocji.  

11. Klient może wziąć udział w Promocji więcej niż raz, za każdym razem spełniając warunki opisane 
w Regulaminie. 

12. Organizator zastrzega, że ilość Produktów promocyjnych jest ograniczona, a dostępność poszczególnych 
Produktów promocyjnych może się różnić w poszczególnych Halach Selgros. 

13. Produkty promocyjne zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi, co w żaden sposób nie 
narusza uprawnień Klienta  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne jak i gwarancji jakości.  

14. Prezenty promocyjne otrzymane przez Klienta mogą stanowić jego przychód podlegający rozliczeniu 
i opodatkowaniu na zasadach właściwych dla rachunkowości prowadzonej przez Klienta. 

15. Klienci mają prawo składania reklamacji dotyczących przeprowadzenia Promocji. Reklamacje winny 
zostać zgłoszone Organizatorowi w terminie 30 dni od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną 
reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą 
elektroniczną na adres: BICPolska@bicworld.com. W treści reklamacji należy wskazać przede wszystkim 
dane składającego, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego 
był możliwy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.  

 

https://www.selgros.pl/
mailto:BICPolska@bicworld.com


16. Organizator informuje, iż:  
a. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy dokonali reklamacji na podstawie ustępu 

powyżej i osób ich reprezentujących jest Organizator.  
b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji. 
c. Osoby składające reklamacje posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, w tym 

żądania kopii danych, sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia 
niekompletnych danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia 
przetwarzania,  przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej 
zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

d. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania reklamacji i odpowiedzi na 
nią.  

e. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

f. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 
celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie 
przetwarzania danych, w tym przede wszystkim podmiotom świadczącym usługi prawne, 
informatyczne, księgowe, kurierskie i pocztowe.  

g. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. 
rozpatrzenia reklamacji. 

h. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie 
będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

i. Osoby składające reklamację mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne 
przepisy prawa. 

17. Treść Regulaminu dostępna jest w Działach Obsługi Klienta Hal Selgros oraz w siedzibie BIC Polska sp. 
z o.o. 

18. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa 
polskiego.  

19. Transgourmet Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg promocji jak 
i przebieg postępowania reklamacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin promocji „Powrót do szkoły z BIC Kids w 
Selgros” 

 

Lista produktów objętych promocją: 

EAN KOD WID KOD Selgros OPIS 

3086124000789 8297732 55385520 BIC Kids Plastidecor Triangle Kredki świecowe Pudełko 12szt 

3086123589445 989683 17187568 BIC Kids Duo Magix Wielofunkcyjne Pudełko plastikowe 8szt 

3086123380349 926446 45760386 BIC Kids Oil Pastel Kredki pastele olejne Pudełko 12szt 

3086123214842 8871462 45615283 BIC Kids Evolution Tringle ECOlutions Kredki Pudełko 12szt 

3270220060963 82902910 98457005 BIC Kids Evolution ECOlutions Kredki ołówkowe Pudełko 12szt 

3086123570894 987868 27631563 BIC Kids Evolution Illusion Kredki ołówkowe wymazywalne Pudełko 12szt 

3086123570900 987869 27632355 Kids Evolution Illusion Kredki ołówkowe wymazywalne Pudełko 24szt 

3086123174085 9202952 10773620 BIC Kids Magic Felt Pens Flamastry Pudełko 10+2szt 

3086124000154 9202972 99659575 BIC Kids Evolution ECOlutions Kredki ołówkowe Pudełko 14+4szt 

3270220022503 8325669 98436058 BIC Kids Tropicolors Kredki Ołówkowe Pudełko 12szt 

3270220103226 9202942 98468523 BIC Kids Kid Couleur Flamastry Pudełko 10+2szt 

3270220022510 9375182 98449259 BIC Kids Tropicolors Kredki Ołówkowe Pudełko 24szt 

3086123185104 8877011 42768119 BIC Kids Kid Couleur+Evolution+Plastidecor Zestaw 36szt 

3086126616834 927829 41552217 BIC Kids Wax Crayons Kredki świecowe Pudełko 12szt 

3270220010722 8297721 27793751 BIC Kids Plastidecor Kredki Świecowe Pudełko 24szt 

3086124000161 9202982 30785299 BIC Kids Evolution ECOlutions Kredki ołówkowe Pudełko 18+6szt 

3086123499140 950526 27796416 BIC Kids Evolution ECOlutions Kredki ołówkowe Pudełko 36szt 

3270220103233 937510 99677635 BIC Kids Kid Couleur Flamastry Pudełko 14+4szt 

3270220103240 8418033 33126228 BIC Kids Kid Couleur Flamastry Pudełko 18+6szt 

3086123286047 897098 32904294 BIC Kids Kid Visa Flamastry Pudełko 20+4szt 

3086123380356 926447 62843222 BIC Kids Oil Pastel Kredki pastele olejne Pudełko 24szt 

3086123538511 964863 62544747 BIC Kids Oil Pastel Kredki pastele olejne Pudełko 36szt 

3086123342798 919262 27429315 BIC Kids Evolution HB Ołówekniebieski bez gumki Pudełko 12szt 

 


