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REGULAMIN AKCJI W SKLEPACH SIECI CARREFOUR 

„Z NAMI POMAGASZ OD KUCHNI”  

 

1. PODSTAWOWE ZASADY 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia akcji „Z nami pomagasz 
od kuchni”, (dalej: „Akcja”) w sklepach sieci Carrefour (Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie). 

1.2. Celem Akcji jest zebranie środków na działalność statutową, mającą na celu zakup wyposażenia 
kuchennego (typu „małe AGD”) w wybranych 30 domach samotnej matki w całej Polsce, których 
lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Beneficjent”). 

1.3. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik 
zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych. 

1.4. Akcja jest projektem charytatywnym, w którym nie są przewidziane nagrody dla Uczestników poza 
możliwością pobrania przez Uczestnika projektu plakatu do samodzielnego wydruku zgodnie z 
pkt. 4.4. Regulaminu. 

1.5. Akcja realizowana jest we współpracy z Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 72, 
03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 00000201710, NIP: 9730008168, kapitał zakładowy: 1.970.719.050 złotych (dalej 
jako: „Partner”), a także we współpracy z fundacją „Siepomaga” z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 
61-842 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396361, NIP: 
7831681710, REGON: 301929504 (dalej jako: „Fundacja”). 

1.6. Organizatorem Akcji jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125373, NIP: 779-21-83-071, REGON: 
634370884, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł. (dalej jako „Organizator”). 

1.7. Akcja przeprowadzana jest na zlecenie grupy kapitałowej, w której skład wchodzą: Danone sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/32, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod nr KRS: 0000014227, o kapitale zakładowym w wysokości 53.550.000,- zł, 
NIP: 527-020-44, BDO: 000013290, Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 
34-350 Węgierska Górka, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 
0000027034, o kapitale zakładowym w wysokości 18.228 000 zł i, NIP: 553-001-67-38, BDO: 
000016416, NUTRICIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00- 728 
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000121361, o kapitale 
zakładowym w wysokości 12.200 000 zł, NIP: 824-10-00-856, BDO: 000017007, (dalej: „Grupa 
Danone”). 

1.8. Dla niniejszej Akcji została utworzona strona internetowa pod adresem: 
www.pomagaszodkuchni.pl (dalej jako: „Strona Internetowa Akcji”). Na stronie dostępny jest 
Regulamin Akcji.  
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2. CZAS TRWANIA AKCJI I MIEJSCE JEJ PRZEPROWADZANIA 

2.1. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.09.2020 r. i trwa do dnia 30.09.2020 r. lub do momentu 
osiągniecia maksymalnej kwoty przeznaczonej do przekazania w ramach Akcji, tj. kwoty 30 000 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

2.2. Akcja odbywa się we wszystkich sklepach Partnera. 

2.3. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

3.1. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej: „Uczestnik”). Szczegóły dotyczące 
przetwarzania danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi, znajdują się w 
Załączniku nr 2. 

3.2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 

 

4. PRZEBIEG AKCJI 

4.1. Uczestnik przystępuje do udziału w Akcji poprzez dokonanie w czasie jej trwania zakupu od 
Partnera przynajmniej jednego z produktów marek Actimel, Fantasia, Activia, Alpro, Żywiec Zdrój, 
Bobovita, Bebilon Profutura lub Bebiko z zastrzeżeniem pkt 4.1a. Regulaminu. Zakupy mogą 
zostać dokonane również w sklepie internetowym Partnera, działającym na stronie internetowej: 
www.carrefour.pl. 

4.1a.   Akcja nie dotyczy mlek początkowych marek Bebilon Profutura i Bebiko, mleka 
następnego Bebiko HA2, a także żywności specjalnego przeznaczenia medycznego marki Bebiko. 

4.2. Za każdy sprzedany w ramach Akcji produkt marek wskazanych w punkcie 4.1 powyżej,  
Grupa Danone przekaże 1% z kwoty uzyskanej ze sprzedaży (liczonej w cenach odsprzedaży do 
Uczestników, a także z zastrzeżeniem pkt. 1.2. oraz 2.1. Regulaminu) na sfinansowanie trzydziestu 
wskazanym (zaznaczonym w Załączniku nr 1) Domom Samotnej Matki małego sprzętu AGD o 
wartości maksymalnie tysiąca złotych dla każdego Domu Samotnej Matki (dalej jako: „Mały Sprzęt 
AGD”. 

4.3. Wzięcie udziału w Akcji przez Uczestnika nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych lub 
niemajątkowych pod adresem Organizatora jak i Partnera, poza tymi, które zostały wyraźnie 
wskazane w Regulaminie. 

4.4. Uczestnik ma możliwość zarejestrowania na Stronie Internetowej Akcji paragonu, na którym 
znajduje się przynajmniej jeden produkt marek wskazanych w pkt. 4.1. Regulaminu, poprzez 
podanie numeru paragonu, a także swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Po 
zarejestrowaniu paragonu, Uczestnik może wybrać jeden ze stu projektów plakatów do 
samodzielnego wydruku w formacie .jpg, który następnie zostanie przesłany na podany adres e-
mail. 

4.5. Organizator wskazuje, że równolegle do niniejszej Akcji odbywa się akcja „Z nami pomagasz od 
kuchni”  w sklepach sieci Intermarche, którą objęte są pozostałe Domy Samotnej Matki wskazane 
w Załączniku nr 1. 
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5. REKLAMACJE 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzania Akcji należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie 
na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Z nami się 
pomaga” w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, nie później 
jednak niż do dnia 31 października 2020 r. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyn 
reklamacji, żądanie określonego zachowania się przez Organizatora oraz imię i nazwisko lub 
nazwę, a także adres e-mail Uczestnika. 

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty ich 
dostarczenia Organizatorowi. 

5.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie 
powiadomiony o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie reklamacji listem poleconym 
nadanym do Uczestnika nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia 
rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu. 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia 
przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów, telegramów, wiadomości 
SMS, wiadomości e-mail i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do 
Organizatora w związku z Akcją. 

5.5. Skorzystanie przez Uczestnika z drogi postępowania reklamacyjnego nie wyklucza dochodzenia 
jego praw na drodze postępowania sądowego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Regulamin dostępny jest również do wglądu w siedzibie Organizatora, a także będzie przesyłany 
w odpowiedzi na każdą prośbę przesyłaną na adres e-mail promocje@albedomarketing.pl 

6.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz innych ustaw. 

6.4. W przypadku sporów związanych z realizacją Akcji właściwy będzie sąd powszechny według 
siedziby Organizatora. 

6.5. Informacje o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Akcji 
znajduje się w dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych”, stanowiącym załącznik nr 
2 do Regulaminu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Lista Domów Samotnej Matki 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PRZY PRZEPROWADZANIU AKCJI  

PT. „Z NAMI POMAGASZ OD KUCHNI”  

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania Akcji „Z nami 

pomagasz od kuchni ”  jest Danone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/32, 01-103 

Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, czyli Danone 

sp. z o.o., napisz e-mail na adres: iod.danone@danone.com lub wyślij list na adres ul. Redutowa 9/32, 

01-103 Warszawa. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE 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 („RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji w zakresie, w jakim są one przetwarzane w 

celu realizacji obowiązków prawnych związanych z Akcją, tj. procedurą reklamacyjną, koordynacji Strony 

Internetowej Programu oraz realizacji wysyłki plakatu, o którym mowa w pkt. 4.4. Regulaminu jest 

Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Jeśli 

chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, napisz e-mail 

na adres promocje@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe“. W Albedo Marketing sp. 

z o.o. z siedzibą w Poznaniu powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za 

sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: 

iod@albedomarketing.pl. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE 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 („RODO”). 

3. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Akcji przetwarzane są w celu przesłania Tobie wskazanego w 

pkt. 4.4. Regulaminu projektu plakatu do samodzielnego wydruku i jest niezbędne dla wykonania tych 

czynności przez organizatora Akcji. Przetwarzamy Twoje następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-

mail. Dodatkowo, w przypadku wniesienia reklamacji, możemy przetwarzać Twoje dane (w zakresie 

przez Ciebie podanym) w celu jej rozpoznania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora.  

4. Dane uczestników Akcji uzyskujemy bezpośrednio od nich samych podczas rejestracji paragonów 

zgodnie z pkt. 4.4. Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na stronie 

Akcji lub do złożenia reklamacji.  

5. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Akcji w związku z przeprowadzeniem 

Akcji to okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Akcji;  

7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 

chwili. Twoje prawa obejmują:  

mailto:iod.danone@danone.com
mailto:iod@albedomarketing.pl
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7.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  

7.2. prawo do  sprostowania danych  

7.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

7.4. prawo do usunięcia danych  

7.5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

7.6. prawo do cofnięcia zgody, jeśli to zgoda jest podstawą przetwarzania danych. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail 

promocje@albedomarketing.pl. 

8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, 

to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie). W ramach wykonania tego uprawnienia 

powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające 

Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.  

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie 

chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej 

będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, 

dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail promocje@albedomarketing.pl 

10. Odbiorcami Twoich danych są podmioty, przy pomocy których administrator może przeprowadzać 

Akcję (podwykonawcy), dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp. 

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia 

Akcji. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. 

11. Informujemy, iż Twoje dane osobowe nie będą objęte mechanizmem profilowania oraz nie zostaną 

przekazane poza EOG.  

mailto:promocje@albedomarketing.pl

