
REGULAMIN PROMOCJI  
„Kup Oreo za min. 10 PLN i odbierz czapkę w prezencie na Dzień Ojca” 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Kup Oreo za min. 
10 PLN i odbierz czapkę w prezencie na Dzień Ojca ” („Promocja”). 
 
2. Organizatorem Promocji jest Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 
02-672 Warszawa,  ("Organizator"). 
 
3. Promocja trwa od dnia 18.06.2019r. do dnia 24.06.2019r. lub do wyczerpania puli nagród w Promocji 
(„ Promocja”).  
 
4. Nagrodami w Promocji jest 10 700 czapek z grafiką Oreo (po 50 szt w każdym sklepie) 
 
5. Promocją objęte są następujące produkty Oreo dystrybuowany przez Organizatora ("Produkt"): 

a) Oreo Vanilla 44g  
b) Oreo Vanilla 110g 
c) Oreo Crispy & Thin Vanilla 48g  
d) Oreo Crispy & Thin Vanilla 96g  
e) Oreo Crispy & Thin Choco 96g  
f) Oreo Peanut Butter 154g 
g) Oreo Double Creme 170g 
h) Oreo Vanilla 176g  
i) Oreo Birthday 154g  
j) Oreo Choco Brownie 176g 
k) Oreo Banadas oblewane polewą kakaową 246g  
l) Oreo Banadas oblewane białą polewą 246g  
m) Oreo Strawberry Cheesecake 154g 
n) Joyfills Oreo 75g 
o) Baton Milka Oreo 37g  
p) Czekolada Milka Oreo 100g  
q) Czekolada Milka Oreo Sandwich 92g 
r) Czekolada Milka Oreo 300g  
s) Czekolada Milka Oreo Choco 100g 

 
6. Promocja prowadzona jest na terenie wszystkich sklepów Intermarche w Polsce.  

7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 22.1 
kodeksu cywilnego, spełniających warunki określone w pkt. 8 i 9 niniejszego Regulaminu ("Uczestnik "). 
 
8. W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów z grupy 
Mondelez International w Polsce, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków 
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.  
 
9. Warunki udziału w Promocji: 
a) Każdy Uczestnik Promocji w zamian za jednorazowy zakup Produktów za minimum 10 złotych ma 
prawo do nagrody  



 
b) Nagrodę Uczestnik odbiera w Dziale Obsługi Klienta, przy kasie lub bezpośrednio z ekspozycji na 
terenie sklepu, w którym dokonany został zakup Produktów i w dniu zakupu Produktów.  

c) Jednorazowy zakup Produktów za minimum 10 złotych upoważnia Uczestnika do odbioru jednej 
nagrody w Promocji. 
 
10. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie odbierać nagrody, jednakże 
każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w szczególności dokonać 
zakupu Produktów za minimum 10 złotych, w myśl zasady, że każdy zakup Produktów  za minimum 10 
złotych uprawnia do odbioru 1 nagrody przewidzianej w Promocji. 
 
11. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody, ani 
wymiana na inny produkt lub rzecz. 
 
12. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie listu poleconego 
na adres Organizatora Promocji z dopiskiem „Kup Oreo za min. 10 PLN i odbierz czapkę w prezencie na 
Dzień Ojca ”, w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia niniejszej Promocji.  
 
13. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika Promocji 
zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 
 

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” – Organizator informuje, 

że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w zakresie w jakim są one 
przetwarzane w celu realizacji postępowań reklamacyjnych związanych z Promocją lub danych 
zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących 
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest 
Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 49. 

2. Mondelez wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych 
Mondelez możliwy jest e-mailowo pod adresem: MDLZdataprotectionofficeMEU@mdlz.com. 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Mondelez: (i) w celu rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych 
przez Uczestnika, (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Mondelez (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

4. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w 
tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla 
niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i 
wolności Uczestnika, bądź dane osobowe będą niezbędne administratorowi do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom, 
których administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną powierzone podmiotom 
świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia odpowiedzi na wniesione 
reklamacje. 

6. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika w zakresie ustalenia i dochodzenia 
własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez 
Uczestnika lub Laureata Nagrody dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, 
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe 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, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku zgłoszenia 
reklamacji przez Uczestnika Promocji.  

9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika zautomatyzowane decyzje, 
w tym decyzje będące wynikiem profilowania. 

10. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Uczestnik zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne. 
 

 
15. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani 
audiotekstową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 
201, poz. 1540). 
 
16. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie Organizatora (Mondelez 
Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49) oraz na stronie www.intermarche.pl. 
 


