
„Turbo Promocja” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Turbo Promocja”, zwanego dalej „Promocja”, jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. z 
siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000271001, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, zwana dalej: 
„Organizatorem”. 

2. Wszelka korespondencja pisemna związana z niniejszą promocją, a w szczególności reklamacje, winna być 
kierowana na adres Organizatora wskazany w ust. 1 powyżej, z dopiskiem „Turbo Promocja”. 

3. Promocja prowadzona będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 07 maja 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. 

5. Produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Promocji, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”,  
to: dowolny produkt oznaczonym specjalnym kodem promocyjnym spośród następujących marek: Kubuś Play! 
400 ml, Kubuś Play! 500ml, Kubuś Waterrr 500 ml, Kubuś Waterrr MAX 700 ml, Kubuś Waterrr Sport 500 ml, 
Kubuś Waterrr ICE 500 ml, Kubuś 300 ml (butelka szklana), Kubuś GO! 300 ml, Kubuś Waterrr Woda źródlana 
niegazowana 500 ml. Wizualizacje Produktów promocyjnych zostały przedstawione na stronie 
www.turbopromocja.kubus.pl. 

6. Kody promocyjne znajdują się: 

- na zewnętrznej ścianie opakowania produktu promocyjnego pod etykietą informującą o niniejszej promocji, 
lub 

- pod naklejką promocyjną (przedstawiająca wizualizację jednej z flag państwowych), umieszczoną pod etykietą 
produktu promocyjnego, lub 

- w przypadku produktu marki Kubuś Waterrr ICE 500 ml, który nie jest oznaczony etykietą oraz naklejką 
informującą o niniejszej promocji, kod promocyjny umieszczono na zewnętrznej ścianie opakowania  
w/w produktu. 

Kod promocyjny składa się z ciągu znaków, tj. cyfr i liter. Kod promocyjny uprawnia do zgłoszenia  
się do promocji. 

7. Sprzedaż Produktów Promocyjnych trwa do 31 lipca 2018 r. Produkty opatrzone etykietą promocyjną 
znajdujące się w ewentualnej sprzedaży po 31 lipca 2018 r. nie stanowią Produktów Promocyjnych  
w rozumieniu niniejszego regulaminu. 

8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Promocji, a także pracownicy  
i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu  
na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej 
rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od uczestnika okazania dowodu zakupu (paragonu) 
potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych, z których pochodzą zarejestrowane kody, które wymienił  
na nagrody, pod rygorem odmowy wydania nagrody. 

 



§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski, nabywające Produkty 
Promocyjne objęte sprzedażą w ramach Promocji jako konsumenci w rozumieniu art. 22

1
 Kodeksu cywilnego, 

przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych (w tym osoby przed ukończeniem 13 roku 
życia) muszą być reprezentowane w Promocji przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby 
posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby przed ukończeniem 18 roku życia,  
lecz mające ukończone 13 lat, biorą udział w Promocji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 

2. Aby wziąć udział w Promocji, osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1, musi w terminie od 07 maja 
2018 r. do 31 lipca 2018 r., dokonać zgłoszenia udziału w Promocji poprzez zarejestrowanie konta Promocji 
na stronie turbopromocja.kubus.pl (dalej: "aplikacja Promocji") z podaniem adresu e-mail, hasła, oraz – 
fakultatywnie – numeru telefonu kontaktowego. W przypadku zgłoszenia uczestnika Promocji  
nie posiadającego zdolności do czynności prawnych rejestracji dokonuje przedstawiciel ustawowy podając 
własne dane kontaktowe: adres e-mail, hasło oraz – fakultatywnie – numer telefonu. 

3. W chwili rejestracji konta osoba dokonująca rejestracji uczestnictwa w Promocji na stronie internetowej 
winna złożyć następujące oświadczenia, poprzez akceptację wyświetlających się formularzy : 

a) „Oświadczam, że mam ukończone 16 lat oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Grupę Maspex sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Wadowicach, adres 34-100 Wadowice , ul. Legionów 37, w celu 
uczestnictwa w promocji ”Turbo Promocja” („Promocja”) Zgoda może być w każdym czasie odwołana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania 
danych osobowych zawartymi w regulaminie Promocji” [dotyczy uczestników promocji, którzy mają ukończone 
16 lat. 

b) „Oświadczam, w imieniu reprezentowanego przeze mnie dziecka poniżej 16 roku życia, będącego 
uczestnikiem promocji „Turbo Promocja” (dalej: Promocja), jako jego przedstawiciel ustawowy, że wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych reprezentowanego przeze mnie 
dziecka przez Grupę Maspex sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Wadowicach, adres 34-100 Wadowice , ul. Legionów 
37, w celu uczestnictwa w promocji ”Turbo Promocja” („Promocja”) Zgoda   może być w każdym czasie 
odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Promocji” [dotyczy uczestników promocji, którzy 
nie mają ukończonych 16 lat – oświadczenie składa rodzic (przedstawiciel ustawowy)]. 

c) Oświadczam, że mam ukończone 18 lat/jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz że przystępuję do udziału w promocji „Turbo Promocja” po zapoznaniu się z jej regulaminem” 
[oświadczenie składa osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych] 

d) Oświadczam, że nie ukończyłem 18 lat, lecz mam ukończone 13 lat/ posiadam ograniczoną zdolność  
do czynności prawnych i że przystępuję do udziału w promocji „Turbo Promocja”, po zapoznaniu się  
z jej regulaminem, za zgodą mojego rodzica/przedstawiciela ustawowego. [oświadczenie składa osoba mająca 
ukończone 13 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych] 

e)  „Oświadczam, w imieniu reprezentowanego przeze mnie dziecka poniżej 13 roku życia/osoby  
nie posiadającej zdolności do czynności prawnych, będącej uczestnikiem promocji „Turbo Promocja”,  
jako jej przedstawiciel ustawowy, że przystępuje w imieniu ww. osoby do udziały w Promocji po zapoznaniu się  
z jej regulaminem” [oświadczenie składa rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy osoby nie posiadającej 
zdolności do czynności prawnych]. 

 

 



§ 3. Zasady przyznawania nagród 

1. W trakcie Promocji użytkownicy mogą uzyskać w aplikacji Promocji nagrody za rejestrację odpowiedniej ilości 
kodów promocyjnych. 

2. Nagrody za kody. Do odbioru nagrody uprawniony jest użytkownik, który jest zarejestrowany  
i ma odpowiednią ilość Kodów dodanych do swojego konta. Użytkownik może zarejestrować kod umieszczony 
na opakowaniach promocyjnych w aplikacji Promocji. 

2a. Wskazanie wybranej przez uczestnika nagrody jest dokonywane w aplikacji promocji pod klawiszem 
„ZGARNIAJ NAGRODY”, gdzie użytkownik posiadając odpowiednią ilość kodów może wymienić je na nagrody. 
Odbiór nagrody jest finalizowany poprzez uzupełnienie danych teleadresowych (podanie przez użytkownika 
imienia i nazwiska, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu) w dedykowanym 
formularzu pojawiającym po kliknięciu klawisza „ODBIERZ NAGRODĘ”. Do odbioru nagrody potrzebne  
jest połączenie z Internetem. 

2b. Do odbioru poszczególnych nagród uzyskiwanych za kody należy zarejestrować następujące ilości kodów: 

1. Piłka - 1 szt. za 70 kodów 
2. Torba - 1 szt. za 80 kodów 
3. Workoplecak - 1 szt. za 50 kodów 
4. Ręcznik - 1 szt. za 40 kodów 
5. Pufa - 1 szt. za 100 kodów 
6. Okulary - 1 szt. za 20 kodów 

3. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są: 

1. Piłka - 500 szt.o wartości 72,57 zł brutto każda szt 
2. Torba - 500 szt. o wartości 71,34 zł brutto każda szt 
3. Workoplecak - 1000 szt o wartości 35,67 zł brutto każda szt 
4. Ręcznik - 2500 szt. o wartości 31,00 zł brutto każda szt 
5. Pufa - 250 szt. o wartości 187,23 zł brutto każda szt  
6. Okulary - 5300 szt. o wartości 4,78 zł brutto każda para 

 

3. Każdy użytkownik ma możliwość odbioru więcej niż jednej nagrody, jeśli ilość zdobytych kodów pozwala 
 na to. 

4. Wydanie nagród nastąpi poprzez doręczenie nagrody za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej 
na adres podany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2a. Nagrody zostaną doręczone 
Uczestnikom nie później niż do dnia 17.09.2018 r. 

5. Liczba nagród jest ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się nakładu nagród 
danego rodzaju w okresie prowadzenia Promocji. Na stronie promocyjnej w zakładce "ZGARNIAJ NAGRODY" 
będzie się znajdowała informacja o aktualnej dostępności nagród. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 
Zwycięzcy. 

7. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora. 

 

 



§ 4. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: 
MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, w kopercie z dopiskiem „Turbo Promocja”. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, 
wskazanie powodu reklamacji oraz podpis Uczestnika. 

3. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona uczestnikowi w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu  
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 14 dni po upływie ostatecznego terminu wydania 
nagród, którym mowa w §3 ust. 4, to jest do dnia 1 października 2018 r. O zachowaniu terminu reklamacji 
decyduje data stempla pocztowego.  

6. Niezależnie od prawa wniesienia reklamacji uczestnikowi Promocji przysługuje możliwość dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 5 Dane osobowe 

 

1.   Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych uczestników 
promocji „Turbo Promocja” dalej („Promocja”) jest Grupa Maspex sp. z o.o sp.k z siedzibą w Wadowicach,  
34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, NIP:55126117657  Dane kontaktowe:  
e-mail:marketing@maspex.com. 

2.   Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ,ul. Chopina 10, 34-100 
Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com. 

3.   Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia  
i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie zgoda uczestnika Promocji, tj. art. 6 ust.1 pkt. a) 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w przypadku reklamacji i realizacji obowiązków wynikających  
z realizacji obowiązku podatkowego art. 6 ust.1 lit. c ) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych. 

4.   Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji. 

5.   Dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez czas trwania Promocji, jak również  
w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Promocji.  
W przypadku, gdy uczestnik Promocji jest osobą nagrodzoną dane osobowe tego uczestnika będą przetwarzane 
zgodnie z przepisami prawa podatkowego związanymi z obowiązkiem rozliczenia podatku od nagród tj.  
przez okres 5 (pięciu) lat od początku roku następującego po roku, w którym wydano uczestnikowi nagrodę. 
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6.   Dane osobowe uczestników Promocji będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych: Organizatorowi Promocji, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane 
osobowe uczestników Promocji, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym 
usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród. 

7.   Dane osobowe uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Promocji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu 

8.   Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania przeniesienia danych. 
Uczestnik Promocji ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Uczestnikowi Promocji przysługuje 
prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym  
w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane 
przez właściwy sąd powszechny. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie turbopromocja.kubus.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. 

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ 
zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 
przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa  
do nagrody przez Uczestnika, a podana osoba trzecia nie jest uczestnikiem. 

 


