
Regulamin Programu lojalnościowego 

Książki kucharskie - „Poznaj swojego sąsiada” 

 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem programu lojalnościowego  „Poznaj swojego sąsiada ”jest spółka pod firmą    

Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-309), ul. Bystrzańska 94a (dalej: Organizator) 
1.2. Czynności techniczne związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu  prowadzi 

Organizator. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym  
2.1. Program lojalnościowy realizowany jest w sklepach sieci EURO SKLEP. Lista sklepów 

stanowi Załącznik nr 1 (dalej: Sklep) 

2.2. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być pełnoletni klient sieci EURO SKLEP 

(dalej: Uczestnik), z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. 2.3 niniejszego regulaminu. 

2.3. W Programie lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz 
pracownicy Sklepów. 

2.4. Zadanie Programu lojalnościowego polega na zebraniu minimum 10 pieczątek Euro Sklep, 

aby mieć możliwość zakupu książki kucharskiej za 9,90zł brutto lub minimum 20 pieczątek, 
aby otrzymać książkę w prezencie za 1 gr.  

2.5. Program trwa od dnia 2 grudnia 2019 r. do wyczerpania zapasów książek kucharskich, ale nie 

dłużej niż do 24.12.2019 r. (dalej: Okres Promocyjny). O zakończeniu Programu 

lojalnościowego z powodu wyczerpania zapasów książek Sklep poinformuje klientów.  
 

3. Zasady Programu lojalnościowego 
Warunkiem uczestnictwa w Programie lojalnościowym jest dokonanie zakupu towarów w Sklepie w 

Okresie Promocyjnym z wyłączeniem  

- napojów alkoholowych (nie dotyczy piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137); 

- wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1446.); 

- transakcji zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu / pożyczki) oraz 

zakupu kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid; 

- preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt w 

rozumieniu art. 25 ust. 2 pkt b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1541); 

- biletów komunikacji miejskiej 
3.1. Za każdy zakup o wartości minimum 25 zł Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę. 
3.2. Pieczątki przybijane są na bloczku dedykowanym Programowi lojalnościowemu.  

3.3. Pieczątki przybijane są w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupu. 

3.4. Na jednym bloczku przybijane są pieczątki za zakupy w tym samym Sklepie. 
3.5. Za zebranie minimum 10 pieczątek, książkę kucharską można kupić w danym sklepie za 

9,90zł brutto. Za minimum 20 pieczątek, książka kucharska wydawana jest z 1gr.  

3.6. Tylko w tym sklepie, w którym zbierane są pieczątki, Uczestnik może zakupić lub odebrać 
książkę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.    

 

4. Nagrody 
4.1. Nagrodą  w Programie lojalnościowym jest książka kucharska z 40 regionalnymi przepisami o 

wartości 9,90 zł brutto każda. 

4.2. Spółka informuje, że na zdobywcy nagrody nie ciąży obowiązek odprowadzenia 
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej (zgodnie z Ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.2000 r. nr 14 poz. 176 ze 

zm. art. 30.1.2).Ciąży on na Spółce. 
5. Organizator informuje, że nagroda w Programie lojalnościowym jest wolna od podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku 



dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.2000 r. nr 14 poz. 176 ze 

zm. art. 30.1.2) 

 
5.1. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.  

 

6. Postępowanie reklamacyjne 
5.1      Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników najpóźniej do dnia 7 stycznia 

2020 r. (decyduje data wpływu reklamacji).  
5.2 . Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w Sklepie, w którym dokonywane były zakupy lub na 

adres e-mail Organizatora: biuro@eurosklep.eu lub wysłać listem poleconym na adres: Euro Sklep 

S.A., ul. Bystrzańska 94a, 43-309 Bielsko-Biała  

5.3     Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres numer telefonu oraz adres e-mail 
Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez 

Organizatora.  

5.4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o rozpatrzeniu reklamacji w Sklepie, w 
którym reklamacja została zgłoszona, telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej na wskazany w 

zgłoszeniu telefon/adres e-mail lub pisemnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  

5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5.6 W przypadku uznania reklamacji Organizator zastrzega sobie prawo wypłaty kwoty 9,90 jako 

wartości książki kucharskiej w miejsce wydania egzemplarza książki. 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych 

 
8.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Euro Sklep S.A. z/s w 

Bielsku-Białej (43-309 ul.Bystrzańska 94a) 
8.2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@eurosklep,eu lub 

pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem Program lojalnościowy „POZNAJ MOJEGO 

SĄIADA książka kucharska".  
8.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się 

poprzez adres e-mail  iod_euro_sklep@eurocash.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora z 

dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych.  

8.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji 
oraz dokumentowania zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia 

administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

8.5.  Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie 

obsługi klienta oraz, w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą tradycyjną, 
operatorom pocztowym. 

8.6 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i 

udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz dokumentowania zgłoszonych reklamacji.  
8.7 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

8.8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.  
8.9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).  

 

mailto:biuro@eurosklep.eu


Postanowienia końcowe 
6.1. Warunki Programu lojalnościowego określone są w Regulaminie. Wszelkie informacje  

o Programie lojalnościowym dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter 

informacyjny. 

6.2. Przystąpienie do Programu lojalnościowego jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez 
Uczestnika z regulaminem w całości.  

6.3. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym jest dobrowolne. 

6.4. Udział w Programie jest dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją wszystkich 
postanowień Regulamin. 

ORGANIZATOR 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


