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REGULAMIN PROMOCJI PT. 

„ODBIERAJ KODY ZA MAKARONY”

(dalej jako: Regulamin)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji pt. „Odbieraj kody za makarony” jest GFS Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Bielsku-Białej  przy  ul.  Komorowickiej  110;  43-300 Bielsko-
Biała,  wpisana do  Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Bielsku-
Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000641133, REGON:
365629258, NIP: 9542769813 (dalej jako: „Organizator”).

1.2 Promocja trwać będzie w dniach od 1 sierpnia 2021r. do  30 września 2021r. (dalej jako: „Okres
trwania  Promocji”)   i  realizowana  będzie  w  sklepach  internetowych  znajdujących  się  na
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu (dalej
jako: „Sklepy”).

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia Promocji w każdym czasie.

1.4 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 k.c.

1.5 Udział   w  Promocji  i  podanie  związanych  z  udziałem danych  osobowych  jest  dobrowolne.
Jednak brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Promocji. 

1.6 Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

1.7 Warunkiem  przystąpienia  do  Promocji  jest  zapoznanie  się  i  akceptacja  postanowień
Regulaminu.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ZASADY JEJ PRZEPROWADZANIA

2.1 Promocja  –  prowadzona  w  oparciu  o  niniejsze  zasady  ma  charakter  akcji  wspierającej
odsprzedaż produktów Organizatora – tj. wszystkich rodzajów makaronu Incola dostępnych w
ofercie Organizatora (dalej jako: „Produkty promocyjne”) w Sklepach.

2.2 Promocja  jest  skierowana  do  każdej  osoby,  która  dokona  zakupu  dowolnego  opakowania
makaronu Incola, w okresie trwania Promocji (dalej jako: „Uczestnicy”).

2.3 W Okresie trwania Promocji, każdy Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu promocyjnego,
po  zarejestrowaniu  paragonu  fiskalnego  na  stronie  https://www.incola.com.pl/formularz-
promocyjny/ otrzyma kod rabatowy w wysokości 10% na całą ofertę produktową Organizatora
do  wykorzystania  na  kolejne  jednorazowe  zakupy.  Kod  rabatowy  możliwy  jest  do
wykorzystania  w  wybranych  sklepach  internetowych  –  lista  stanowi  załącznik  nr  1  do
Regulaminu. Kod rabatowy zostanie przesłany na wskazany podczas rejestracji  adres poczty
elektronicznej.  W  okresie  trwania  Promocji  Uczestnik  otrzymywał  będzie  informacje  o
aktualnej ofercie Organizatora na wskazany adres poczty elektronicznej. 

2.4 W Okresie trwania Promocji, każdy Uczestnik będzie miał prawo do wielokrotnego otrzymania
kodu rabatowego. Jeden kod rabatowy przysługuje na jeden zarejestrowany paragon fiskalny. 

2.5 Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości kodu
rabatowego  ani  otrzymania  ekwiwalentu  pieniężnego  czy  jakichkolwiek  innych  nagród
rzeczowych.

https://www.incola.com.pl/formularz-promocyjny/
https://www.incola.com.pl/formularz-promocyjny/
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2.6 Jeden Uczestnik może wziąć wielokrotnie udział w Promocji w Okresie jej trwania. 

2.7 W Promocji  mogą zostać  uwzględnione jedynie  zakupy Produktów promocyjnych,  za  które
w dniu ich zakupu została uiszczona płatność wynikająca z otrzymanego paragonu fiskalnego. 

2.8 Kod rabatowy zostanie udostępniony Uczestnikowi automatycznie przekazany na podany przez
niego adres mailowy po zarejestrowaniu paragonu i zweryfikowaniu poprawności zgłoszenia,
na  wskazanej  wyżej  stronie  www  Organizatora.   Przyznany  Kod  rabatowy  możliwy  jest
wyłącznie  do  jednorazowego  wykorzystania.  Kupony  rabatowe  będą  obowiązywały  do  15
października 2021 roku. 

2.9 Kod rabatowy nie łączy się z innymi Kodami rabatowymi obniżającymi wartość koszyka, tym
samym Uczestnik nie może skorzystać z kilku różnych kuponów rabatowych w trakcie jednych
zakupów. 

2.10 Warunkiem  zrealizowania  Kodu  rabatowego  jest  wpisanie  otrzymanego  kodu  przed
dokonaniem płatności za zakupy w wybranym sklepie internetowym. 

2.11 Kod rabatowy, po upływie Okresu promocji nie będzie już akceptowany. 

2.12 Po wydaniu Kodu rabatowego, Organizator nie ponosi za niego odpowiedzialności w przypadku
jego utracenia.

3 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1 Organizator  zobowiązany  jest  do  rozpatrzenia  ewentualnych  reklamacji  zgłaszanych  przez
Uczestników Promocji w zakresie dotyczącym promocyjnej sprzedaży Produktu promocyjnego.

3.2 Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji  nie później  niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia  Okresu  promocyjnego.   Treść  reklamacji  powinna  zawierać  dane  składającego
reklamację, przyczynę reklamacji oraz opis żądania.

3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie
poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora
chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten zostanie wydłużony.

3.4 Organizator  przekaże  Uczestnikowi  informację  o  rozpatrzonej  reklamacji  w formie w jakiej
reklamacja  została  złożona  (pisemnie  bądź  elektronicznie).  Informacja  może  być  dokonana
także w innej formie, zgodnie z wnioskiem Uczestnika. 

3.5 Reklamacja może być zgłoszona pisemnie i przesłana na adres Organizatora, bądź w formie
elektronicznej i przesłana na adres e-mail: biuro@gfsp.pl.

4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej, będących osobami fizycznymi są przetwarzane
na  podstawie  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  z  zakresu  ochrony  danych
osobowych, w tym zwłaszcza 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.

4.2 Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Akcji  Promocyjnej,  będących  osobami
fizycznymi jest GFS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 110;
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telefon:  +48 33 333 90 92 e-mail:  biuro@gfsp.pl.  Kontakt  jest  możliwy od poniedziałku  do
piątku  (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 -16:00. 

4.3 Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej, będących osobami fizycznymi przetwarzane są
w celu przeprowadzenia Akcji i realizacji postanowień jej Regulaminu. Przetwarzanie danych
osobowych Uczestników odbywa się na tej  podstawie,  że jest  to niezbędne dla wykonania
zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Promocji. 

4.4 Odbiorcami danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej, będących osobami fizycznymi
są  następujące  kategorie  podmiotów:  Organizator  jako  podmiot,  któremu  administrator
powierzył  przetwarzanie  danych w celu przeprowadzenia Promocji,  a  także  inne podmioty,
przy  pomocy  których  Organizator  przeprowadza  Promocję  (podwykonawcy),  np.  dostawcy
usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp. Dane Uczestników Promocji
będących osobami fizycznymi mogą zostać ujawnione innym podmiotom tylko wówczas, gdy
jest  to  niezbędne  do  przeprowadzenia  Promocji.   Dane  Uczestników  Promocji,  będących
osobami fizycznymi nie zostaną sprzedane ani udostępnione w celach komercyjnych żadnym
podmiotom  trzecim.  Partnerom  zaangażowanym  w  przeprowadzanie  Promocji  ujawnione
mogą zostać tylko niezbędne dane.

4.5 Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Promocji. Niepodanie danych
uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.

4.6 Dane osobowe Uczestników  Promocji,  będących  osobami  fizycznymi  przechowywane  będą
przez  okres  przedawnienia  roszczeń  wynikających  z  udziału  w  Promocji.  Okres  ten  może
wynieść 3 lata,  a w przypadku zgłoszenia roszczenia okres przechowywania i  przetwarzania
danych osobowych takiego Uczestnika może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla
rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

4.7 Każdy Uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną ma prawo do:

4.7.1 żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych;

4.7.2 przenoszenia danych;

4.7.3 wniesienia  skargi  do  organu  nadzoru  sprawującego  kontrolę  nad  przestrzeganiem
przepisów o ochronie danych osobowych.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1 Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną 
na adres: GFS Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Komorowicka 110; 43-300 
Bielsko-Biała. Regulamin dostępny będzie również na terenie Sklepów oraz na stronie 
internetowej pod adresem 
https://www.incola.com.pl/regulamin/regulamin_promocji_pt_odbieraj_kody_za_makarony.p
df .Regulamin będzie dostępny również w biurze Organizatora: GFS Poland sp. z o.o. ul. 
Komorowicka 110; 43-300 Bielsko-Biała. 

5.2 Organizator  zastrzega  sobie  prawo zmiany  Regulaminu  i  warunków Promocji  w okresie  jej
trwania, bez podania przyczyny, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych
przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu
poprzez  zamieszczenie  informacji  na  stronie  internetowej  pod  adresem
https://www.incola.com.pl/category/aktualnosci-pl/regulamin

https://www.incola.com.pl/regulamin/regulamin_promocji_pt_odbieraj_kody_za_makarony.pdf
https://www.incola.com.pl/regulamin/regulamin_promocji_pt_odbieraj_kody_za_makarony.pdf
mailto:biuro@gfsp.pl
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5.3 Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani  loterią promocyjną, których wynik
zależy  od  przypadku  (przeprowadzenia  losowania,  w  rozumieniu  art.  2  Ustawy  z  dnia  19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 z późn. zm.).

5.4 Uprawnienia  wynikające  z  uczestnictwa  w  Promocji  nie  mogą  być  przeniesione  przez
Uczestnika na osobę trzecią. 

5.5 Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021r. 

5.6 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustaw.
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ZAŁĄCZNIK nr 1
Lista sklepów internetowych:

1. https://www.sklepbezglutenowy.com.pl/
2. https://biosklep.com.pl/
3. https://www.naturalnosci.pl/
4. https://www.jedzbezglutenu.pl/
5. https://smakidiet.pl/
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