
Regulamin promocji „Recykling”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja 
promocyjna pod nazwą „Recykling” (dalej: „Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4 C,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, pod numerem KRS: 0000103545, NIP: 5220101645, kapitał zakładowy: 21.000.000,00 
zł, [...]@[...].[...] (dalej: „Organizator”). 

3. Celem Promocji jest promowanie i wsparcie sprzedaży produktów marki „TEFAL” dostępnych  
w sprzedaży w sklepach  należących do Sieci POLOmarket znajdujących się w Polsce oraz promowanie 
odpowiedzialnego dokonywania zakupów oraz postaw proekologicznych. 

4. Promocja jest organizowana w zlokalizowanych na terytorium Polski stacjonarnych sklepach 
należących do Sieci POLOmarket.  

5. Promocja trwa od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania 
Kuponów lub wyczerpania zapasów produktów  w postaci patelni i/lub akcesoriów kuchennych marki 

Tefal z serii Resource (patelnia Resource 24cm, patelnia Resource 26cm, patelnia Resource 

28cm, patelnia Resource 28cm WOK, patelnia Resource 25cm naleśnikowa, akcesoria 
Resource) (dalej: „Czas Trwania Promocji”) i w tym czasie możliwe jest zgłoszenie swojego 

udziału w Promocji w sposób określony w § 3 Regulaminu oraz zrealizowanie w Czasie Trwania 
Promocji kuponu rabatowego („Kupon”) stanowiącego Nagrodę w Promocji, o której mowa w § 4 
Regulaminu. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Produktów, organizowanymi przez 

Organizatora lub na jego zlecenie. Oznacza to, że zakup produktu, tj. patelni marki Tefal  
z wykorzystaniem kuponu rabatowego nie może łączyć się ze skorzystaniem z innej promocji 
realizowanej przez Organizatora lub na jego zlecenie dotyczącą tego samego produktu.   

§ 2. Uczestnictwo w Promocji 

1. W Promocji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia wszystkie poniższe 
warunki (dalej: „Uczestnik”): 

a) posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski,  
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
c) w Czasie trwania Promocji dokona zgłoszenia do Promocji w sposób opisany w § 3 Regulaminu. 

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny tych 

osób. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione bez względu na podstawę prawną 
(w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków 

najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające  
w stosunku przysposobienia.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji przepisów prawa lub Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  
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§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Kuponu, zadaniem Uczestnika jest przyniesienie,  
w Okresie Trwania Promocji, do sklepu stacjonarnego należącego do Sieci POLOmarket dowolnej 

zużytej patelni i wrzucenie jej do specjalnego kosza przygotowanego przez Organizatora  
i umiejscowionego w widocznym miejscu w sklepie POLOmarket.  

2. Do udziału w Promocji uprawnia przekazanie, w sposób określony powyżej, każdego rodzaju oraz 
dowolnej marki patelni, tj. akcesorium kuchennego służącego do smażenia, w szczególności patelnie 
grillowe, patelnie do naleśników, woki itp. 

3. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem przekazywanej patelni oraz że 

dokonując zgłoszenia do Promocji poprzez jej oddanie/wrzucenie do kosza znajdującego się w sklepie 
POLOmarket, przenosi prawo własności tej patelni na Organizatora. Organizator jako nabywca  

w najszerszym możliwym zakresie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Uczestnika w związku  
z nabyciem patelni, w szczególności z tytułu wad fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

Uczestnik przystępując do Promocji ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich  
w związku ze zgłoszeniem się do Promocji jak również za wady prawne przekazanej Organizatorowi 
patelni. 

4. Uczestnik biorący udział w Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 
promocji.  

§ 4. Nagroda i realizacja Kuponu  

1.  Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w Czasie Trwania Promocji dokona przekazania, tj. 

wrzucenia do kosza dowolnej patelni zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu, dokonując 

prawidłowego zgłoszenia do Promocji, otrzyma, z zastrzeżeniem ust. 2-4 poniżej, nagrodę w postaci  

Kuponu uprawniającego Uczestnika do zakupu w sklepach stacjonarnych należących do Sieci 

POLOmarket w Czasie Trwania Promocji dowolnej ilości patelni i/lub akcesoriów kuchennych marki 

Tefal z serii Resource (patelnia Resource 24cm, patelnia Resource 26cm, patelnia Resource 

28cm, patelnia Resource 28cm WOK, patelnia Resource 25cm naleśnikowa, akcesoria 

Resource) z rabatem 40% („Nagroda” lub „Kupon”). Uczestnik może otrzymać ilość Kuponów równą 

ilości przekazanych zużytych patelni. Uczestnik/Okaziciel Kuponu powinien wziąć samodzielnie z 

oznaczonej ekspozycji wybrany przez siebie rodzaj Nagrody i udać się z nim do kasy. 

Uczestnik/Okaziciel Kuponu w momencie dokonywania zapłaty za towar, przekazuje Kupon kasjerowi. 

Kupon upoważnia okaziciela do dokonania zapłaty za patelnię lub akcesoria kuchenne marki Tefal z 

serii Resource z rabatem 40%. Uczestnik/Okaziciel kuponu może dokonać zakupu dowolnej ilości 

Nagród, jednakże każdorazowo musi spełniać wszystkie warunki określone w Regulaminie.  

2.  Organizator zastrzega, że liczba Nagród jest ograniczona, a dostępność poszczególnych 

rodzajów produktów promocyjnych może się różnić w poszczególnych sklepach 

należących do Sieci POLOmarket. 

3.  Uczestnik, który spełnił warunki określone w Regulaminie, otrzyma nagrodę przewidzianą w ustępie 

1 powyżej pod warunkiem, że pula nagród w Promocji nie została jeszcze wyczerpana.  

W przypadku wyczerpania puli nagród w Promocji, nagroda nie jest przyznawana Uczestnikowi. Pula 

nagród w Promocji wynosi 40 455 (czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) sztuk Kuponów. 

Na każdy sklep POLOmarket Organizator przewidział minimum 155 (sto pięćdziesiąt pięć) sztuk 

Kuponów promocyjnych.  



4.  Nagrody przyznawane są według kolejności zgłoszeń. O pierwszeństwie do otrzymania nagrody 

decyduje wcześniejszy czas zgłoszenia do Promocji, o czym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu  

5.  W przypadku wyczerpania się puli nagród w Promocji zgłoszenia nie są przyjmowane. Informacja  

o wyczerpaniu puli przeznaczonej na nagrody dostępna będzie w sklepach stacjonarnych należących 

do Sieci POLOmarket, jak również na stronie internetowej Organizatora.  

6.  Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym Uczestnikom bezzwłocznie po wrzuceniu zużytej 

paleni do kosza, w postaci papierowego Kuponu rabatowego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu.  

Kupon rabatowy jest dokumentem na okaziciela.  

7.  Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i uzyskania nagrody na osoby 

trzecie.  

8.  Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani nagrody innego rodzaju. 

9.  Kupon nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania, kreślenia, 

klejenia itp.). 

10.  Kupon nie podlega zwrotowi i nie może być użyty ponownie. 

11.  W przypadku zniszczenia Kuponu duplikat nie będzie wydawany. 

12.  Kupon zachowuje ważność do dnia wskazanego na Kuponie i po tej dacie nie może być przedstawiony 

do realizacji. 

13.  Z tytułu uczestnictwa w Promocji Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat lub 

wynagrodzenia.  

14.  Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie 

charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 5. Reklamacje i przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym  

1.  Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów promocyjnych na zasadach ogólnych 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2 marca 

2017 r.). Organizator nie udziela żadnych dalej idących gwarancji na produkty promocyjne. 

2.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą zgłaszać na piśmie, 

listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej 

zakończeniu.Uczestnik poddaje w reklamacji swoje imię, nazwisko i adres do korespondencji. 

Rozpatrywanie reklamacji odbywa się w ciągu 14 dni poprzez udzielenie odpowiedzi na piśmie na 

adres wskazany przez Uczestnika.    

3.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 

również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

4.  Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego w Polsce. 



5.  Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości 

dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym 

sądem powszechnym.  

6.  W celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Promocją Uczestnik 
udostępnia Organizatorowi, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych swoje 

dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, adres do korespondencji na jaki ma zostać przesłana 
odpowiedź na reklamację. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

7.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: 

 przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w niniejszym paragrafie 
Regulaminu Promocji (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) 

  
 spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa, jeżeli 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega 
Administrator (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

8.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (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 (dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000). 

9.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Groupe SEB Polska Spółka z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4C, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 

0000103545 (dalej „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: RODO@groupeseb.com lub pisemnie na 
adres siedziby Organizatora. 

10.  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Organizatora w przebiegu 

postępowania reklamacyjnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do 
żądania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Ww. przekazanie będzie 

się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii 
Europejskiej i prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 

11.  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
poszczególnych celów przetwarzania, tj.: 

 w związku z postępowaniem reklamacyjnym - do czasu zakończenia postępowania 

reklamacyjnego lub przedawnienia roszczeń; 
 spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa – do 

momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 

prawa. 
 

Jednak, nie dłużej niż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia ewentualnych powództwa 
lub upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących osobie 
zgłaszającej reklamację, w zależności od tego, który z ww. terminów nastąpi wcześniej. 
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12.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo żądania przeniesienia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody Uczestnik powinien skontaktować się z 

Administratorem (Organizatorem), którego dane wskazane są powyżej. 

13.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych 

przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego 
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 
marketingiem bezpośrednim.  

14.  Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 

profilowaniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Organizatora oraz w Punktach 

Informacji w sklepach należących do Sieci POLOmarket objętych Promocją, zaś w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej Organizatora, w tym do nieodpłatnego pobrania  

w formacie PDF. Lista sklepów objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa. 

3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z udziału w Promocji będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Utylizacją zużytych i oddanych w Czasie trwania Promocji patelni zajmuje się Organizator we 

współpracy ze sklepami należącymi do Sieci POLOmarket.  

5. Szczegółowe informacje na temat Promocji można uzyskać pod numerem infolinii Sieci 

POLOmarket + 48 801 162 160, czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 16:00 (koszt połączenia: jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem 

taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub pisząc na 

adres e-mail: Infolinia.Klient@polomarket.pl  

 

Załącznik nr 1 – Lista sklepów Sieci POLOmarket 

 



 


