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REGULAMIN PROMOCJI  
„Kup dowolny produkt Milka i odbierz Milka darkmilk 13,5g GRATIS” 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Kup dowolny 
produkt Milka i odbierz Milka darkmilk 13,5g GRATIS” (zwanej dalej „Promocją”) 
 
2. Organizatorem Promocji jest Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 
02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 533161, NIP 521-01-22-798 ("Organizator"). 
 
3. Promocja trwa od dnia 18.05.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. lub do wyczerpania puli nagród w Promocji.  
 
4. Nagrodami w Promocji jest 21 400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) sztuk czekolady Milka 
darkmilk 13,5g (po 100 szt w każdym sklepie). 
 
5.  Promocją objęte są wszystkie produkty dystrybuowane przez Mondelez Polska Sp. z o.o. pod marką 
Milka („Produkty”) w dowolnych gramaturach. 
 
6. Promocja prowadzona jest na terenie wszystkich sklepów Intermarche w Polsce. 
 
7.  Warunki udziału w Promocji: 
a) każda osoba, która w okresie trwania Promocji zakupi jednorazowo jeden Produkt ma prawo do 
nagrody w Promocji;  
 
b) nagroda jest do odebrania  w Dziale Obsługi Klienta w sklepie, przy kasie lub bezpośrednio z ekspozycji 
na terenie sklepu, w którym dokonany został zakup Produktu/ów.  

c) każdy jednorazowy zakup jednego Produktu  upoważnia Uczestnika do odbioru jednej nagrody.   

 
8. Konsument może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie odbierać nagrody, jednakże 
każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w szczególności dokonać 
zakupu Produktu, o którym mowa w pkt. 5, czyli: 
 
 
-  Każdy jednorazowy zakup minimum jednego produktu Milka uprawnia do odbioru jednej nagrody 
-  Każdy jednorazowy zakup minimum dwóch produktów Milka uprawnia do odbioru dwóch nagród 
-  każdy jednorazowy zakup minimum trzech produktów Milka uprawnia do odbioru trzech nagród 
 
 
9. Nagrody nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny lub inny produkt.  
 
10. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać  w formie listu poleconego na adres Organizatora 
Promocji z dopiskiem „Kup dowolny produkt Milka i odbierz Milka darkmilk 13,5g GRATIS” w terminie do 
7 dni roboczych od daty zakończenia Promocji.   
 
11. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzja Organizatora zostanie wysłana do Uczestnika Promocji 
zgłaszającego reklamację listem poleconym w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 
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12.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informuje się, że: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem udostępnionych przez Uczestnika danych osobowych („Dane osobowe”) jest 

Organizator Promocji - Mondelez Polska Sp. z o.o.  

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub sposobu, w jaki administrator 

używa Danych osobowych Uczestnika, Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony 

danych pod adresem e-mail:.MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika: 

a) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz 

rozpatrywania reklamacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. Prawo do sprzeciwu 

4.1 W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Danych osobowych Uczestnika opisanych powyżej. Administrator przestanie 

przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że 

w stosunku do Danych osobowych Uczestnika istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub Dane 

osobowe Uczestnika będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

5. Okres przechowywania Danych osobowych 

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia zgłoszonych roszczeń  do 

momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych 

wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej 

odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.  

 

 

6. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą 

Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje: 

a) prawo dostępu do Danych osobowych Uczestnika oraz otrzymania ich kopii; 
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b) prawo do sprostowania (poprawiania) Danych osobowych Uczestnika; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania Danych osobowych Uczestnika; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Uczestnika; 

e) prawo do przenoszenia Danych osobowych Uczestnika; 

f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzać Dane osobowe 

Uczestnika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

7. Informacja o dobrowolności podania Danych osobowych 

Podanie Danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji Uczestnika. 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Dane osobowe Uczestnika administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
 
13. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna  w siedzibie Organizatora (Mondelez Polska sp. z o.o., z 
siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49) oraz na stronie www.intermache.pl.  
 
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 


