Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej
„Kup lody Ben&Jerry’s i odbierz bilet do kina”
1. Organizator i czas trwania promocji
1.1 Organizatorem promocji „Kup lody Ben&Jerry’s i odbierz bilet do kina”, zwanej dalej
„promocją”, jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP:
727-278-80-75, zwany dalej „organizatorem”.
1.2 Promocja trwać będzie od dnia 14.12.2018 r. do dnia 24.12.2018 r. lub do wyczerpania
puli nagród w promocji (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze),
w wybranych Supermarketach i Hipermarketach sieci Carrefour na terenie miasta Warszawy,
w których można dokonać zakupu z pkt. 2.3 regulaminu, zwanych dalej „punktami
sprzedaży”. Szczegółowa lista punktów sprzedaży biorących udział w promocji stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
1.3 Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi akcjami promocyjnymi.
2. Warunki uczestnictwa w promocji
2.1 Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter konsumenckiej akcji
otwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych.
2.2 Uczestnikiem promocji, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, za wyjątkiem osób
wymienionych w pkt. 2.4 regulaminu.
2.3 Warunkiem przystąpienia do promocji jest jednorazowy zakup minimum jednego
dowolnego opakowania lodów marki Ben&Jerry’s, dokonany w okresie od dnia 14.12.2018 r.
do dnia 24.12.2018 r. w dowolnym punkcie sprzedaży oraz udokumentowany jednym
oryginałem dowodu zakupu.
2.4 W promocji nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Unilever BCS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, Unilever Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
punktów sprzedaży. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin”
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów.
3. Zasady promocji
3.1 Nagrodą w promocji jest voucher elektroniczny na dowolny film 2D w dowolnym kinie
Cinema City o wartości 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
Szczegółowy opis nagrody w promocji znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu.
3.2 W celu wzięcia udziału w promocji i otrzymania nagrody, każdy uczestnik powinien
zastosować się do następującej procedury:
- zapoznać się z regulaminem promocji,
- zrealizować warunek promocyjny, o którym mowa w pkt. 2.3 regulaminu,
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- wysłać SMS-a zgłoszeniowego pod numer 70908 z telefonu komórkowego (opłata za
wysłanie jednego SMS-a pod numer 70908 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT) o
następującej treści: PROMOCJA.TAK.NR DOWODU ZAKUPU
Wyrażenie „PROMOCJA” zwane będzie w dalszej części regulaminu prefiksem.
Wyrażenie „TAK” oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji, w tym z wydaniem nagród oraz
z obowiązkami podatkowymi oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji jak również
potwierdzenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
Numer dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej
stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego.
Załącznik nr 3 do regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na
której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu regulaminu.
Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do promocji uczestnik zostaje zarejestrowany
w bazie promocji. Uczestnik promocji otrzyma od organizatora bezpłatną wiadomość SMS
potwierdzającą prawidłowe zgłoszenie oraz rejestrację w bazie promocji o następującej
treści: „Dziękujemy za udział w promocji Ben&Jerry’s. Koniecznie zachowaj oryginał dowodu
zakupu. Regulamin promocji na www.smolar.pl”,
- najpóźniej do dnia 07.01.2019 r. uczestnik otrzyma od organizatora bezpłatną wiadomość
SMS z informacją o przyznanej nagrodzie i konieczności przekazania w ciągu 7 dni za
pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl,
następujących dokumentów, danych i oświadczeń:
a) skan lub zdjęcie dowodu zakupu (plik z dowodem zakupu, nie powinien przekraczać
wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie .png lub jpg. lub .jpeg),
b) imię i nazwisko uczestnika,
c) adres zamieszkania uczestnika,
d) adres e-mail uczestnika, na który ma zostać wysłana nagroda w promocji,
e) zaznaczenie przez uczestnika oświadczeń o następującej treści:
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem promocji „Kup lody Ben&Jerry’s i odbierz bilet do
kina” i wyrażam zgodę na jego treść”.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Unilever Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, który na
podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie
moich danych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą
w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem promocji „Kup lody Ben&Jerry’s i odbierz bilet do kina” i wyrażam zgodę
na jego treść”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi
prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie
udziału w promocji.”.
3.3 Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody, ani żądać otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego.
3.4 Wszystkie nagrody w promocji mają taką samą wartość.
3.5 Organizator przygotował 200 (słownie: dwieście) sztuk nagród łącznie na wszystkie
punkty sprzedaży. Nagrody będą wydawane w kolejności zgłoszeń, aż wyczerpania puli
nagród, nie później jednak niż do dnia 31.01.2019 r., na adres e-mail uczestnika wskazany
zgodnie z pkt. 3.2 regulaminu. Organizator promocji powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu
puli nagród na stronie internetowej organizatora, tj. www.smolar.pl/promocja-ben-&-jerrys.
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3.6 Jeden uczestnik może otrzymać tylko i wyłącznie jedną nagrodę w promocji, przy
spełnieniu wszystkich warunków zawartych w regulaminie.
3.7 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna
od podatku dochodowego jest wartość (...) nagród związanych ze sprzedażą premiową –
jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2.000,00 zł.
Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród
otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.
3.8 W przypadku zwrotu opakowań lodów marki Ben&Jerry’s, uczestnik zobowiązany jest do
zwrotu nagrody otrzymanej w przedmiotowej promocji. Zwracana nagroda musi być
przekazana tego samego dnia, w którym uczestnik dokonuje zwrotu towaru i musi być ona
niezniszczona, jak również nie może nosić śladów używania.
3.9 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki
określone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że uczestnik promocji narusza zasady gry określone w regulaminie (tj. np.
fikcyjnych zakupów opakowań lodów marki Ben&Jerry’s i/lub dokonywania zwrotów
zakupionych opakowań lodów marki Ben&Jerry’s itp.) lub narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych
oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów
niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa
spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 3.1 regulaminu.
4. Reklamacje
4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania promocji wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty
kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu
do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż
do dnia 07.02.2019 r.
4.2 Każda reklamacja powinna zawierać:
- imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,
- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
4.3 Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni roboczych, nie później jednak niż do dnia
21.02.2019 r. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki
poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).
4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
5. Dane osobowe
5.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji przez
uczestników jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134,
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02-305 Warszawa.
5.2 Administrator danych osobowych powierzy organizatorowi przetwarzanie danych
osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych.
5.3 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych
są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie
w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej promocji, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do promocji, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody,
wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych
obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji,
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w promocji,
d) uczestnikowi przysługuje:
 prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie
bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć za pomocą formularza „Kontakt”
dostępnego na stronach internetowych administratora lub na adres e-mail:
unilever.privacy@unilever.com
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom
w celu przeprowadzenia promocji, tj. podmiotom realizującym wykonanie nagrody,
operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym
administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z promocją, dane osobowe laureatów mogą
być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
h) dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.2 Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do promocji powinien
zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
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uprawniają go do udziału w promocji. Przystąpienie do promocji oznacza jednoczesną
akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.
6.3 Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora:
ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź oraz na stronie internetowej organizatora:
www.smolar.pl/promocja-ben-&-jerrys.
6.4 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z promocją mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl
używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się
telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni
robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia
ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
6.5 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).
6.6 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.
ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1 do regulaminu promocji „Kup lody Ben&Jerry’s i odbierz bilet do kina”
Szczegółowa lista sklepów sieci Carrefour (tzw. „punktów sprzedaży”) biorących udział
w niniejszej promocji.
Lp.

Format
sklepu

Nazwa sklepu

Ulica

Kod
pocztowy

Miasto

1.

Hipermarket

Carrefour Targówek

Głębocka 15

03-287

Warszawa

2.

Hipermarket

Carrefour Reduta

Jerozolimskie 148

02-326

Warszawa

3.

Hipermarket

Carrefour Bemowo

Powstańców Śląskich
126

01-466

Warszawa

4.

Hipermarket

Carrefour Wileńska

Targowa 72

03-734

Warszawa

5.

Hipermarket

Carrefour Arkadia

Jana Pawła II 82

00-175

Warszawa

6.

Hipermarket

Carrefour Galeria Mokotów

Wołoska 12

02-675

Warszawa

7.

Hipermarket

Carrefour Galeria Północna

Światowida 17

03-144

Warszawa

8.

Supermarket

Carrefour Światowida

Światowida 18

03-144

Warszawa

9.

Supermarket

Carrefour Sadyba

Powsińska 31

02-903

Warszawa

10. Supermarket

Carrefour Marszałkowska

Marszałkowska 104/122

00-017

Warszawa

11. Supermarket

Carrefour Rondo ONZ

Rondo ONZ 1

05-077

Warszawa

12. Supermarket

Carrefour Klaudyny

Klaudyny 26

01-684

Warszawa

13. Supermarket

Carrefour Promenada

Ostrobramska 75c

04-175

Warszawa
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Załącznik nr 2 do regulaminu promocji „Kup lody Ben&Jerry’s i odbierz bilet do kina”
Szczegółowy opis nagrody w promocji, tj. elektronicznego vouchera (kodu elektronicznego)
na dowolny film 2D w dowolnym kinie Cinema City o wartości 25,00 zł brutto (słownie:
dwadzieścia pięć złotych 00/100).
1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet. Przed seansem należy go wymienić
w kasie kina (jeden voucher = jeden bilet).
2. Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem
Internetu – voucher nie gwarantuje, że zawsze będą wolne miejsca na dany seans.
3. Vouchery 2D obowiązują tylko na filmy 2D, nie obejmują jednak filmów 2D w kinach
IMAX.
4. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia.
5. Vouchery nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony, pokazy Ladies Night oraz filmy
wyświetlane w salach VIP i Skoda 4DX.
6. Voucher należy zrealizować najpóźniej do dnia 13.06.2019 r. Nie ma możliwości
przedłużenia terminu ważności voucherów.
7. Nie ma możliwości dopłaty do voucherów ani ich wymiany na inny rodzaj biletu.
8. Podstawą do realizacji vouchera jest jego numer, w związku, z czym uczestnik jest
zobowiązany chronić numer vouchera i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in.
w postaci zdjęcia vouchera.
9. W przypadku, gdy numer uwidoczniony na voucherze jest nieczytelny lub został
uprzednio wykorzystany, dany voucher nie zostanie przyjęty przez obsługę kina Cinema
City.
10. Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej. Bez
uprzedniej, pisemnej zgody Cinema City Poland posiadacz nie jest uprawniony do jego
odsprzedaży.
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Załącznik nr 3 do regulaminu promocji „Kup lody Ben&Jerry’s i odbierz bilet do kina”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu.
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