
 

    

    REGULAMIN PROMOCJI 

                                                   „Tort dla dziecka z ulotką taniej” 
                                                                       (dalej zwany „Regulaminem”) 

 

 
                                                                    § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Tort dla dziecka z ulotką taniej” (dalej jako 
„Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest „Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela Sp. z o.o.”, Jaszkowa Dolina 178A, 57-300 
Kłodzko, NIP 8831834491 (dalej jako „Organizator”) 

3. Promocja trwa od dnia 01.04.2019 r. do odwołania. 
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach Firmowych Organizatora Promocji „Machela” (dalej 

jako „Sklep Firmowy”). 
5. Ulotki promocyjne uprawniające do otrzymania rabatu na tort okolicznościowy można uzyskać u Partnera Organizatora – Sale 

Zabaw dla Dzieci (dalej jako „Partner”). 
6. Przedmiotem Promocji jest przyznanie Klientom (dalej jako „Uczestnicy”),  ulotki promocyjnej uprawniającej do zakupu tortu 

okolicznościowego z rabatem 10% wszystkim uprawnionym uczestnikom. 
7. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w czasie jej trwania, musi spełnić warunki szczegółowo określone w §2 Regulaminu. 
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380). 
2. Z kręgu osób wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu mogących być Uczestnikami Promocji wyłączeni  są pracownicy 

Organizatora oraz ich osoby najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu 

3. Przy zamawianiu imprezy okolicznościowej dla dziecka Uczestnik otrzyma ulotkę promocyjną, na podstawie której otrzyma rabat 
na dowolny tort okolicznościowy w Sklepach Firmowych Organizatora. 

 
§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez „Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela Sp. z o.o”, Jaszkowa Dolina 

178A, 57-300 Kłodzko, e-mail: dorota.michalak@machela.pl, który jest administratorem danych w rozumieniu przepisów 

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 (dalej „RODO”).  
 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a. zapewnienia uczestnictwa w Promocji zgodnie z Regulaminem– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b. zapewnienia zgodnego z przepisami prawa oraz Regulaminu przebiegu promocji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu Promocji oraz dochodzenie 

roszczeń jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora lub stronę trzecią; 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania promocji oraz do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora. 

5. Na zasadach określonych w przepisach prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych 

osobowych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 



przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, 

Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wycofać zgodę można m.in. bezpośrednio w Sklepie Firmowym 

Organizatora lub pod adresem e-mailowym biuro@machela.pl) 

6. W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi w okresie trwania Promocji. 
3. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych i powinny zostać przesłane elektronicznie na adres 

poczty elektronicznej: dorota.michalak@machela.pl lub pisemnie na adres: „Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela 
Sp. z o.o”, Jaszkowa Dolina 178A, 57-300 Kłodzko, (dalej jako „Organizator”). 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub dokładny adres Uczestnika, opis i uzasadnienie 
reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Promocji oraz treść żądania. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380). 

6. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych 
i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Piekarniach Organizatora Promocji wykazanych w załączniku nr 1. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może 

naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

1. Ulotka promocyjna upoważniająca do zakupu tortu okolicznościowego z rabatem. 

 


