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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Sery dla wymagających” zwanej dalej „Promocją”, jest i360 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, wpisana do Rejestru Przedsiębior-
ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339847, kapitał zakłado-
wy w wysokości 489.375,00  złotych, NIP 701-020-61-78, zwana dalej „Organizatorem”, 
działającą na zlecenie Mlekoma Dairy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 5a, 
03-918 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000495089, NIP: 113 287 3004, zwaną dalej „Mlekoma”.

1.2. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 2 listopada 2016 r. do dnia 16 grudnia 2016 r. (dalej: 

„Okres Promocji”). 
1.4. Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów promocyjnych Mlekoma (dalej: 

„Promocyjne produkty”). 
1.5. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży Promocyjnych produktów, w tym w szczególności 

Promocja serów pleśniowych marki „Bergader Edelpilz” w blokach o wadze ok 2,3 kg i 1,2 kg 
oraz w porcjach 100g, serów pleśniowych marki „Bavaria Blu” w bloku o wadze ok. 1,2 kg, 
porcjach 150 g  oraz sera typu śródziemnomorskiego Petida w opakowaniach 1500 g. (dalej: 
„Produkty Promocyjne”), dostępne w magazynie Mlekoma Diary Sp. z o.o. i dostarczane 
po złożeniu zamówienia przez Uczestnika u Przedstawiciela Mlekoma Diary Sp. z o.o.

1.6. Udział w Promocji jest dobrowolny. 
1.7. Uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując 

do Promocji Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie, 
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem 
wymagane są do wzięcia udziału w Promocji.

1.8. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora i Mlekoma Dairy 
Sp. z o.o oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie 
się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz 
ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej.

1.9. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora. 
1.10. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
1.11. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471).

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
2.1.  Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnicy”) mogą być mający swoją siedzibę na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn.zm.), którzy 
w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzą hurtownię spożywczą (dalej: „Hurtow-
nie”) dokonujący zamówień Promocyjnych Produktów u Przedstawicieli Mlekoma, którzy 
zostaną zaproszeni do udziału w Promocji przez Przedstawiciela Mlekoma podczas jego 
wizyty w Hurtowni.

2.2. Aby wziąć udział w Promocji, jako przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 2.1 regulaminu 
Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy będący integralną częścią broszury 
informacyjnej przekazywanej przez Przedstawicieli Mlekoma, podając:

 2.2.1. następujące dane obowiązkowe:
  a) nazwę �rmy pod jaką działa Hurtownie
  b) NIP �rmy 
  c) adres siedziby Uczestnika
  d) formę prowadzenia działalności gospodarczej Hurtowni
  e) dane osoby reprezentującej Uczestnika Promocji (imię, nazwisko, e-mail, nr tel.  

 komórkowego)
  f) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Promocji
 2.2.2. Nadto osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika powinna złożyć własnoręczny  

 podpis na formularzu zgłoszeniowym oraz opatrzyć go pieczęcią Hurtowni.
 2.2.3. Uczestnik może także fakultatywnie: 
  a) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,  

 promocji i reklamy Mlekoma.
  b) wyrazić zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków   

 komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektronicz- 
 ną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144,poz. 1204 ze zm.) przez Mlekoma w tym zakresie.

2.3. Jeżeli w Okresie promocji Uczestnik bierze udział w Promocji podczas kilku wizyt Przedstawi-
ciela Mlekoma każdorazowo winien on dopełnić warunków określonych w pkt 2.2, 2.4 
oraz 2.6. 

2.4. Promocja polega na tym, że za jednorazowy zakup Promocyjnych Produktów 
o minimalnej wartości 2 000 zł netto w tym koniecznie produktów marki Bergader o minimal-
nej wartości 500 zł netto Uczestnicy otrzymują prawo wyboru gwarantowanej nagrody 
z katalogu nagród.

2.5. Dokonanie zamówienia na wielokrotność wartości opisanych w pkt 2.4 uprawnia Uczestnika 
do wyboru wielokrotności nagród z katalogu, z zastrzeżeniem iż pod pojęciem dwukrotności 
Organizator rozumie zakup Promocyjnych Produktów o minimalnej wartości 4000 zł netto 

w tym koniecznie produktów marki Bergader o minimalnej wartości 1000 zł, zaś pod 
pojęciem trzykrotności Organizator rozumie zakup Promocyjnych Produktów o minimalnej 
wartości 6000 zł netto w tym koniecznie produktów marki Bergader o minimalnej wartości 
1500 zł, itd.

2.6. Aby wybrać nagrodę z katalogu Uczestnik winien  określić swój wybór wskazując ilość 
wybieranych nagród w katalogu otrzymanym od Przedstawiciela Mlekoma.

III. NAGRODY W PROMOCJI
3.1.  W Promocji przewidziano nagrody rzeczowe o wartości 75 zł każda. Nagrodami są:
 3.1.1. komplet noży Fiskars
 3.1.2. zestaw: deska do serów z akcesoriami i rękawica kuchenna 
 3.1.3. osobisty blender do shake’ów z funkcja bidonu ADLER
 3.1.4.  powerbank brandowany logo marki oraz noże kuchenne  
 3.1.5. srebrna bransoletka Apart.
3.2.  Nagrody wydawane są za pośrednictwem Przedstawicieli Mlekoma w ciągu 14 dni 

od daty potwierdzenia przez Mlekoma wartości zakupów, o których mowa w pkt 2.4 oraz 2.5.
3.3. Organizator informuje, że nagrody wydane Uczestnikom stanowią przychód 

z pozarolniczej działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących 
osobami �zycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą), o którym mowa w art. 10 pkt 3 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób �zycznych (Dz. U. z 2016 
r.,poz.780,z późn.zm) lub przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących 
osobami prawnymi), o którym mowa w art. 12 pkt 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm). i podlegają 
opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych wynikających odpowiednio 
z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób �zycznych lub ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

 
IV. REKLAMACJE 
4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 

Organizatora, tj. i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod 
pocztowy (02-972) Warszawa z dopiskiem „Sery dla wymagających”, nie później niż 
w terminie do 60 dni od daty zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu składania 
reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji. 
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Uczestnika, nazwę Hurtowni oraz imię 

i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika, która zgłasza reklamację, jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można również podać adres korespon-
dencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację.

4.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
4.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym 

na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbęd-

nym do realizacji Promocji i wydania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016 poz.922).

5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Mlekoma Dairy Sp. z o.o., 
z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 5a, 03-918 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębior-
cówKrajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000495089, NIP: 113 287 3004. 
Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników 
Promocji stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst 
jednolity: Dz.U.2016 poz.922).

5.3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału 
w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno 
zostać dokonane pisemnie na adres Mlekoma Dairy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 
ul. Łotewska 5a, 03-918 Warszawa. 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mleko-

ma.pl. Na żądanie Uczestnika regulamin Promocji wysłany jest pocztą, pod warunkiem 
przesłania na adres Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem. 

6.2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Promocji przesyłając informację 
o rezygnacji z Promocji na adres Organizatora, tj ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.  
Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Promocji, traci prawo do jakichkolwiek nagród 
w Promocji, które nie zostały mu wydane przed rezygnacją z udziału w Promocji.

6.3. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-
reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6.4. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać 
w związku z niniejszą Promocją przed właściwym sądem powszechnym. 

6.5.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 


