
 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Łomża Canal Plus w Delikatesach Centrum” („Regulamin”)  
 
 
§ I Definicje i postanowienia ogólne  
 

1) Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej „Łomża Canal Plus w Delikatesach Centrum”.  

2) Organizatorem Akcji Promocyjnej jest EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 
wpisana przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259846, NIP 777-29-10-817, Regon 300333695 Kapitał zakładowy 
3.800.000,00 PLN („Organizator” lub „EUROCASH”).  

3) Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:  

a) Program – program lojalnościowy „Delikarta”.  

b) Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w dniu 
zgłoszenia udziału w Programie jest pełnoletnia i w chwili trwania Akcji Promocyjnej ma pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dokonała rejestracji do programu Delikarta.  

c) Karta „Delikarta” – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do 
udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Delikarta”. Karta nie jest kartą imienną. 
Karta „Delikarta” wydawana jest w dwóch egzemplarzach – w formie „Karty” i w formie breloka do kluczy („Brelok”). 
Dostępna jest również elektroniczna Karta „Delikarta” w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.  

d) Sklep Delikatesy Centrum – sklep objęty Programem lojalnościowym „Delikarta”, zrzeszony w sieci Delikatesy 
Centrum, w którym odbywa się Akcja Promocyjna. Pełna lista sklepów znajduje się na delikarta.pl/sklepy oraz w 
aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.  

e) Akcja Promocyjna – akcja komunikowana pod tytułem „Łomża Canal Plus w Delikatesach Centrum”. 
prowadzona jest w terminie od 01.12.2021 do 31.12.2021 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) lub do 
wyczerpania zapasów.  

4) Akcja promocyjna jest sprzedażą premiową, a przyznanie w niej nagród nie zależy od przypadku, w związku z czym Akcja 
promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165). 

 
 
§ II Ogólne zasady Akcji Promocyjnej  
 
1) Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 01.12.2021 o godzinie 00:00 i kończy z dniem 31.12.2021 o godzinie 23:59, 

bądź z dniem wyczerpania produktów promocyjnych albo Kodów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. O 
przyznaniu Kodu decyduje kolejność zakupów. 

2) W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w par II pkt 3, 4 przy jednorazowym 
zakupie (na jednym paragonie) 4 sztuk wybranego produktu Łomża (Produkty Promocyjne) otrzyma kod umożliwiający 1-
miesięczny dostęp do usługi Canal+ Online o wartości 50 zł brutto do wykorzystania wyłącznie przez nowych 
użytkowników usługi Canal+ Online zwany dalej „Kodem”. W ramach Akcji Promocyjnej dostępne jest 45 000 Kodów. Kod 
upoważnia do miesięcznego korzystania z usług Canal+ online przy rejestracji nowego konta użytkownika. Kod nie może 
być wykorzystany przez użytkownika, który już korzystał z usługi Canal+Online. Kod zostanie wysyłany za pośrednictwem 
wiadomości SMS przez Organizatora, na numer telefonu, który podał przy rejestracji konta w programie Delikarta. Lista 
Produktów Promocyjnych objętych Akcją Promocyjną jest dostępna w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Dostępność Produktów Promocyjnych może być zmienna w poszczególnych sklepach Delikatesy Centrum. Kody nie 
sumują się (w trakcie zakładania jednego (nowego) konta można wykorzystać jeden Kod przyporządkowany do konta). 

3) Aby skorzystać z Akcji Promocyjnej, Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia aktywnej Karty „Delikarta” (w formie 
Karty, Breloka lub w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum) pracownikowi Sklepu Delikatesy Centrum przed dokonaniem 
płatności za zakupy Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2 powyżej z zastrzeżeniem par. II ptk.4.  

4) Aktywacja Karty „Delikarta” następuje po rejestracji do programu Delikarta poprzez potwierdzenie prawidłowości numeru 
telefonu Uczestnika poprzez wysłanie Organizatorowi wiadomości SMS o treści zawierającej imię Uczestnika, zgodnie z 
par II pkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego „Delikarta” dostępnego na delikarta.pl, w sklepach Delikatesy 
Centrum, lub poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS podczas procesu rejestracji do Programu Delikarta na stronie 
internetowej delikarta.pl lub w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum. Aktywacja karty jest jednorazowa i wymagana 
każdorazowo po zmianie numeru telefonu przez Uczestnika.  

5) W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział również Uczestnicy, którzy zarejestrują się do programu Delikarta podczas 
dokonywania transakcji, o której mowa w par II pkt 1 Regulaminu.  

 
 
§ III Wydanie i wykorzystanie Kodu  
 
1) Kody będą wydawane przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu przez Uczestnika Zakupu Promocyjnego.  

2) Kody są przekazywane w formie kodu wysyłanego za pośrednictwem wiadomości SMS, na numer telefonu Uczestnika, 
który Uczestnik podał przy rejestracji konta w programie Delikarta.  

3) Kod jest aktywny do 31.01.2022 r. Po tym terminie wykorzystanie Kodu nie jest możliwe.  

4) Aby wykorzystać Kod, Uczestnik powinien:  



a) Wejść na stronę platformy canalplus.com/pl/voucher 
b) Wpisać otrzymany kod i kliknąć  „Przejdź dalej” 

c) Utworzyć nowe konto (na pytanie czy posiadasz już konto kliknij „NIE”) 
i) Wypełnić formularz poprzez podanie adresu e-mail i hasła; 

ii) kliknąć „Zarejestruj się”; 
iii) Wprowadzić dane zamieszkania na terenie Polski i kliknąć „Przejdź dalej” 

iv) W podsumowaniu dodać metodę płatności i w przypadku karty debetowej lub kredytowej podać dane karty i 
wykonać przelew weryfikacyjny (1 PLN, który zostanie zwrócony na konto Uczestnika) 

v) Po weryfikacji karty zostanie wysłany link aktywacyjny na adres e-mail Uczestnika. Należy potwierdzić aktywację 
konta 

5) Kody nie sumują się. W trakcie rejestracji nowego konta w usłudze Canal+ Online, Uczestnik może wykorzystać jeden 
Kod przyporządkowany do założonego konta 

6) Usługę należy anulować/dezaktywować w dowolnym momencie przed upływem darmowego okresu dostępu, aby 
płatność za kolejny miesiąc nie była pobrana automatycznie z karty. W przypadku braku anulowania/dezaktywacji usługi 
będzie pobierana opłata 50 zł za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc dostępu. 

7) Wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekracza 2000,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z 
obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.  

 
 

§ IV Postępowanie reklamacyjne 
 

1) W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do 
złożenia reklamacji.  

2) Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od skorzystania z Akcji promocyjnej.  

3) Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby EUROCASH 
lub e-mailem na adres info@delikarta.pl. W przypadku reklamacji składanej przez Uczestnika Programu „Delikarta” 
reklamacja powinna zawierać: numer Karty „Delikarta”, numer telefonu Uczestnika podany przez Uczestnika w związku z 
uczestnictwem w Programie, datę urodzenia (dzień i miesiąc), imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji 
Uczestnika (według wyboru Uczestnika: adres zamieszkania lub adres e-mail), adres sklepu Delikatesy Centrum, którego 
reklamacja dotyczy (jeżeli reklamacja związana jest z konkretnym sklepem Delikatesy Centrum), jak również wskazanie 
przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.  

4) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej 
rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. W przypadku reklamacji złożonej listem 
poleconym odpowiedź zostanie udzielona w terminie 21 dni od otrzymania przez Organizatora. 

5) Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane 
zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.  

6) Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w 
zakresie procedury reklamacyjnej. 

 

 

§ V Dane osobowe 

 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Eurocash Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach 

(62-052), ul. Wiśniowa 11. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: eurocash@eurocash.pl, 

telefonicznie pod numerem 61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby Spółki. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-

mail iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 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. 

3) Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia akcji promocyjnej „Łomża Canal Plus w Delikatesach Centrum” zgodnie z regulaminem oraz w celu 

weryfikacji przyznania nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na organizacji i rozstrzygnięciu akcji promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);   

b) promocji określonej kategorii produktów i tym samym zwiększeniu ich sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji produktów i zwiększeniu sprzedaży (art. 6 

ust. 1 lit f) RODO);  

c) promocji akcji w aplikacji, na stronie www oraz w sklepach – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora polegający na promocji konkursu i zwiększeniu sprzedaży produktów konkursowych (art. 6 ust. 

1 lit f) RODO);  

d) w razie złożenia reklamacji w celu jej rozpatrzenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora 

polegający na ochronie przed roszczeniami i obsłudze roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a także przepisy kodeksu 

cywilnego obligujące przedsiębiorcę do rozpatrzenia reklamacji;   
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e) prowadzenia komunikacji z Uczestnikami Akcji promocyjnej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 

f) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie interesów 

gospodarczych i prawnych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  

4) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Spółkę w realizacji akcji 

promocyjnej. 

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

6) Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7) Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem 

nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. 

 

 

§ VI Postanowienia końcowe 

 

1) Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie EUROCASH oraz na 
delikarta.pl oraz w Sklepach Delikatesy Centrum.  

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego oraz postanowienia 
regulaminu Karty lojalnościowej „Delikarta” dostępnego na stronie internetowej delikarta.pl. 

3) Organizator oświadcza, że pozostaje dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

 
 
  



Załącznik 1 – produkty objęte promocją (Produkty Promocyjne) 
 
 
 

Nazwa EAN 

PIWO ŁOMŻA JASNE 0,50L BUT.B/ZW. 5903538900628 

PIWO ŁOMŻA EXP.MIODOWE 0,50L BUT.BZW. 5903538901748 

PIWO ŁOMŻA PILS 0,5L BUT.BZW. 5900535017281 

PIWO ŁOMŻA MIOD. KORZENNE 0,50L BUT.BZW. 5900535018257 

 


