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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„WYBÓR SMAKOSZY” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „WYBÓR SMAKOSZY” 

(dalej zwanej „Promocją”). 
 
1.2. Fundatorem nagród jest MARS Polska z siedzibą w Sochaczewie (96-500), pod adresem Kożuszki Parcel 

42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313462, NIP 

7822441254, o kapitale zakładowym w wysokości 241.312.100,- PLN   (zwana dalej „Fundatorem”).  
 
1.3. Podmiotem organizującym Promocję, w tym wydającym Nagrody i przyrzekającym nagrody w rozumieniu 

art. 919 k.c. jest SCA PR Polska sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. św. Mikołaja 5 
Swadzim wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044594  NIP 7821977018, o 
kapitale zakładowym w wysokości 91.000.000,- zł (zwana dalej „Organizatorem”). Organizator jest 
właścicielem Punktów Sprzedaży sieci sklepów Intermarche. 

 
1.4. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do zakupionych towarów stanowią miski na 

karmę Pedigree® lub Whiskas®, przyznawane na zasadach opisanych w ust. 3 zwanych dalej 
(„Nagrodami”). 

 
1.5. Towarami objętymi Promocją są wyłącznie produkty marki „Pedigree®” w opakowaniach zbiorczych 

4x100 g oraz „Whiskas®” w opakowaniach zbiorczych 4x100 g lub  4x85 g, dalej zwane „Produktami”, 
dostępne w sprzedaży w Punktach Sprzedaży należących do Organizatora w okresie, o jakim mowa w ust. 
1.7.   

 
1.6. Sprzedaż Produktów i odbiór Nagród odbywa się w stacjonarnych sklepach sieci Intermarche na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwanych „Punktami Sprzedaży”. Promocja nie dotyczy zakupów 
internetowych. 

 
1.7. Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Promocji oraz wydawanie Nagród trwa w okresie  

od 31.03.2020 r. do 6.04.2020 r. w dniach i godzinach otwarcia poszczególnych Punktów Sprzedaży lub do 
wyczerpania puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 

 
1.8. Nagrody przeznaczone do Promocji dostępne są na tzw. standzie promocyjnym z produktami Pedigree®  

lub Whiskas®, zwanej dalej „Ekspozycją”, w Punktach Sprzedaży objętych Promocją.  
 
 

2. UCZESTNICY PROMOCJI 
 
2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób 

fizycznych, będących klientami sieci Intermarche nabywających Produkty, o których mowa w ust. 1.5. jako 
konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.  

 
2.2. Klient sieci Intermarche oznacza osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych i w chwili robienia zakupów ukończony co najmniej 13 rok życia. 
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3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 
 
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez jej uczestnika w okresie, o jakim mowa w ust. 

1.7. jednorazowego zakupu, w jednym z Punktów Sprzedaży,  trzech dowolnych Produktów, przy czym 
przez jednorazowy zakup rozumie się jedną transakcję zakończoną wydaniem jednego dowodu zakupu w 
Punkcie Sprzedaży.   

 
3.2. Spełnienie przez Uczestnika warunku, o jakim mowa w ust. 3.1., uprawnia Uczestnika do otrzymania 

Nagrody, o jakiej mowa w ust. 4.1.   
 
3.3. Każdy uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia 

warunków, o jakich mowa powyżej, tj. dokonania zakupu trzech dowolnych Produktów 
udokumentowanego jednym dowodem zakupu. Jeden dowód zakupu potwierdzający zakup co najmniej 
trzech Produktów uprawnia do 1 (jednej) Nagrody niezależnie od ilości zakupionych Produktów na 
podstawie takiego dowodu zakupu.   

 
 

4. NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD  
 
4.1. Nagrodami w Promocji są miski na karmę Pedigree® lub Whiskas® o wartości  20,- zł (dwadzieścia złotych) 

brutto każda z Nagród.  
 
4.2. Zakup trzech dowolnych Produktów uprawnia uczestnika do odebrania jednej Nagrody po spełnieniu 

warunków, o jakich mowa w ust. 3.1. 
 
4.3. W celu skorzystania z Promocji, uczestnik powinien wziąć Nagrodę z Ekspozycji i okazać ją przy kasie 

podczas dokonywania zakupu produktów Pedigree® lub Whiskas®, spełniających warunki określone w ust. 
3.1 Wraz z dokonaniem zakupu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kasjer dokonuje na dowodzie 
zakupu adnotacji o wydaniu Nagrody. Odbiór Nagrody możliwy jest wyłącznie przy dokonywaniu zakupu 
Produktów w kasie. Po odejściu od kasy dowód zakupu nie stanowi podstawy wydania Nagrody na 
zasadach określonych w Regulaminie. 

 
4.4. Nagrody będą wydawane uczestnikom według kolejności dokonywania przez nich zakupów produktów  

z jednoczesnym odbiorem Nagrody do wyczerpania się puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży lub do 
zakończenia okresu trwania Promocji. 

 
4.5.       Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich 

ekwiwalentu pieniężnego lub innego rzeczowego.  
 
4.6.     Nagrody w Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  
  

 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać 

Organizatorowi na piśmie na adres: SCA PR Polska sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), 
ul. św. Mikołaja 5 Swadzim z dopiskiem na kopercie „WYBÓR SMAKOSZY - reklamacja”. 

 
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres uczestnika, jak również dokładny opis  

i powód reklamacji, a jeśli reklamacja dotyczy odmowy wydania Nagrody przez Punkt Sprzedaży, 
dodatkowo kopię dowodu dokonania zakupu Produktów.  

 
5.3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni, za pośrednictwem listu 

przesłanego na adres wskazany w reklamacji, o sposobie rozpatrzenia ich reklamacji.  



 

 3 

5.4. Nieskorzystanie z procedury reklamacyjnej lub nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach 
postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie 
powszechnym. 

 
6. DANE OSOBOWE 

 
6.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby zgłaszające reklamacje w Promocji jest 

Organizator: SCA PR Polska sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. św. Mikołaja 5 
Swadzim wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044594  NIP 7821977018, 
(zwana dalej „Organizatorem”). Administrator udostępnia dane osobowe osób wnoszących reklamacje 
pisemne Poczcie Polskiej S.A. na potrzeby wysłania odpowiedzi na reklamację. 

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby rozpatrzenia reklamacji na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych przez Administratora w postępowaniu 
reklamacyjnym jest zgodne z prawem, bo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) 

6.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi rozpatrzenie 
reklamacji. 

6.4. Dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy: 
a) jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – dane zamieszczone 

w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane do zakończenia 
korespondencji reklamacyjnej (przesłanie przez Organizatora powiadomienia o wyniku rozpoznania 
reklamacji).  

b) jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Nagrody – dane 
zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, przechowywane będzie przez 
okres 6 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę Pedigree® lub 
Whiskas® w Promocji.  

6.5. W przypadkach i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, osobom, których dane 
dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo 
żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia.  

6.6. Osoba, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

6.7. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są 
przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy 
kierować na adres: SCA PR Polska sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. św. Mikołaja 5 
Swadzim  

 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
7.1. Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie.  
 
7.2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

 
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak 

zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji. 
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7.4. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Fundatora, a także we wszystkich Punktach 

Sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta. 
 
   


