REGULAMIN PROMOCJI Zrób zakupy nr 6/2021
W SIECI SKLEPÓW „TWÓJ MARKET”
„ przy zakupach za min. 49 zł”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „przy
zakupach za min. 49 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Karol Białecki prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe, z siedzibą w
Budzisławiu Kościelnym 62-541, ul. Szkolna 13, REGON 310224076, NIP 665-101-21-83.

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we
wszystkich sklepach sieci „Twój Market ‘’ w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy
sieci Twój Market”).
4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 03.03.2021 do 03.03.2021, jednak nie
dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (zwany dalej
„Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
5. Uczestnik Akcji Promocyjnej – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca
konsumentem w rozumieniu polskiego prawa , biorąca udział w Akcji promocyjnej.

6. Produkty promocyjne :
-Ćwiartka z kurczak 1kg

§ 2 Zasady Akcji Promocyjnej
1. Uczestnik Akcji Promocyjnej, ( dalej zwany Uczestnik ) chcący skorzystać z zakupu
Produktu promocyjnego w promocyjnej cenie, musi w Czasie Trwania Akcji
Promocyjnej

dokonać

jednorazowych

zakupów

towarów

handlowych

(jednorazowych tzn. zakupów dokonanych na jednym paragonie) w skład których
wchodzić będą:
•

Towary handlowe na łączną kwotę za min. 49 zł , z wyłączeniem produktów, o
których mowa w § 2 pkt.2 niniejszego Regulaminu

2. Z zakupów uprawniających do skorzystania z Akcji Promocyjnej wyłączone są :
•

napoje alkoholowe powyżej zawartości 4,5% vol ,

•

wyroby tytoniowe, papierosy,

•

doładowania do telefonów, startery,

•

Ćwiartka z kurczaka 1kg ,

3. Uczestnik Akcji , który w czasie Akcji Promocyjnej dokona zakupu towarów
handlowych w ramach jednego paragonu, wg warunków określonych powyżej,
jest uprawniony do zakupu produktów objętych akcją w cenach promocyjnych :
- Ćwiartka z kurczaka 1 kg – 2,99 zł / kg
4. W ramach Akcji Promocyjnej można dokonać zakupu produktu promocyjnego
w promocyjnej cenie, w maksymalnej ilości :
•

2 kilogramów produktu – Ćwiartka z kurczaka 1 kg w cenie promocyjnej,

Za zakup wyżej wymienionych produktów powyżej określonej liczby Klient zapłaci
cenę regularną.
5. Po spełnieniu warunków akcji promocyjnej klient jest uprawniony do zakupu
wszystkich produktów objętych promocją – w promocyjnej cenie, w ramach
jednego zakupu ( tzn. zakupy na jednym paragonie) z zachowaniem limitu
ilościowego danego produktu promocyjnego , określonego w § 2 pkt. 4 i 5
niniejszego Regulaminu.
§ 3. Reklamacje
1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji
Promocyjnej.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać
złożona:
a) pocztą elektroniczną na adres info@twojmarket.pl, lub
b) telefonicznie pod numerem 519 855 652 (z telefonu stacjonarnego) lub
c) pisemnie na adres: Nieświastów, Skiby 1, 62-540 Kazimierz Biskupi.
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby
kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był
możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis
okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien
załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub
Produktów Promocyjnych w Sklepach sieci „Twój Market”.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację
zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez
Organizatora.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej
formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie
uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację
wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu
obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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). 10. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
11. Uczestnik ma prawo ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przenoszenia danych.
12. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych
osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane

przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego
prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych
osobowych.
13. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności
dostawcom usług IT oraz firmie obsługującej callcenter, wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych
umów o powierzenie przetwarzania danych.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach sieci „Twój Market” oraz na
www.twojmarket.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją
Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

