Regulamin programu promocyjnego „OSADKOWSKI. PREMIE ZA ZAKUPY”
(dalej również „Program”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia programu promocyjnego pod nazwą
„OSADKOWSKI. PREMIE ZA ZAKUPY” – dalej zwanego „Programem”.
2. Zleceniodawcą Programu jest OSADKOWSKI S.A. z siedzibą w Bierutowie, 56-420 przy ul.
Kolejowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241071, posiadająca NIP: 911189-89-77 („Osadkowski”), dalej zwana: „Zleceniodawcą”.
3. Organizatorem Programu jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul.
Janka Wiśniewskiego 13 (nr tel.: 56 651 02 94, e-mail: info@grzegrzolka.pl), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości,
posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829, dalej
zwana: „Organizatorem”.
4. Organizator Programu, w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, administruje serwisem
loteriaosadkowski.pl w tym nalicza punkty na indywidualnych kontach Uczestników.
5. Program trwa od dnia 18 maja 2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 września 2020 r. Zakupy
czyli złożenie zamówienia, zakończone wystawieniem faktury zakupu za produkty objęte
Programem, określone w Katalogu Produktów Promocyjnych dostępnego na stronie
loteriaosadkowski.pl. Zakupy mają miejsce w terminie od 18 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020
r. (dalej również „Zakupy”), z zastrzeżeniem, iż zamówienia (za zamówienie uznaje złożenie
deklaracji dokonania zakupu który zostanie odnotowany w systemie zamówień
Zleceniodawcy) objęte Programem przyjmowane są w terminie od 18 maja 2020 r. do 31 lipca
2020 r.
6. Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym
regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
7. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie klient, który spełnił warunki określone w
niniejszym regulaminie. Uczestnik Programu, który nie jest osobą fizyczną jest reprezentowany
we wszelkich sprawach związanych z uczestnictwem takiej osoby w Programie wyłącznie przez
osobę fizyczną upoważnioną do jej reprezentowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Uczestnikiem Programu nie może być osoba fizyczna, nie prowadząca działalności
gospodarczej. W szczególności Program nie jest kierowany do konsumentów.
8. Klientem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, lub
pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działalność rolniczą w
rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2016, poz. 2032), która w okresie obowiązywania niniejszego regulaminu
dokonała Zakupów w związku prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub
zawodową, w tym działalnością rolniczą (osoba niebędąca konsumentem).
9. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Zleceniodawcy oraz członkowie najbliższej
rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu
są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem,
wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo pracowników Zleceniodawcy. Pracownikiem w

rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o
pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie
umowy o dzieło, umowy zlecenia).
10. Program polega na zdobywaniu przez Uczestników punktów promocyjnych za zamówienia
dokonane u Zleceniodawcy i możliwości wymiany zdobytych punktów promocyjnych w ramach
loterii „LOTERIA OSADKOWSKI 30 LAT. eZDRAPKA” (dalej zwana „Loterią”), której zasady
określa oddzielny regulamin.
11. Punkty promocyjne uzyskane przez Uczestnika zgodnie z niniejszym regulaminem mogą być
wymienione wyłącznie w ramach Loterii.

§2
REJESTRACJA W PROGRAMIE
1. Aby stać się Uczestnikiem Programu należy w terminie od 19.06.2020 do 10.08.2020
zarejestrować zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu indywidualne konto Uczestnika
Programu na stronie loteriaosadkowski.pl.
2. Rejestracja konta Uczestnika Programu na stronie loteriaosadkowski.pl następuje poprzez
podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko zgłaszającego,
adres e-mail zgłaszającego, numer telefonu zgłaszającego, pełną nazwę firmy, NIP firmy.
Uczestnik jest zobowiązany podać również spełniające wymogi bezpieczeństwa hasło które
powinno się składać z : co najmniej 8 znaków, zawierać wielką literę, cyfrę i znak specjalny. Za
pomocą hasła i adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik będzie mógł
logować się na indywidualnym koncie Uczestnika Programu w terminie od dnia
zarejestrowania jego konta nie krócej niż do dnia 30.12.2020r. Uczestnik nie ma możliwości
zmiany loginu (adresu e-mail), na jeden numer NIP można zarejestrować wyłącznie jedno
konto Uczestnika.
3. W przypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji danych Uczestnika, Organizator wraz
z Zleceniodawcą zastrzegają sobie prawo do dodatkowej weryfikacji.
§3
PRZYZNAWANIE PUNKTÓW PROMOCYJNYCH
1. Uczestnik otrzymuje punkty w Programie za dokonywanie zamówień z Katalogu Pakietów
Promocyjnych. Punkty przyznawane są Uczestnikowi na zasadach i w ilości wynikającej z
Katalogu Pakietów Promocyjnych.
2. Katalog Pakietów Promocyjnych jest to katalog, wydawany w dowolnej formie przez
Zleceniodawcę, również elektronicznej, zawierający spis dostępnych pakietów promocyjnych
oraz informujący o ilości punktów i zasadach ich przyznawania z tytułu złożenia zamówienia,
jest on dostępny na stronie loteriaosadkowski.pl
3. Punkty naliczone będą Uczestnikowi do 10 dni od zamówienia produktów z Katalogu Pakietów
Promocyjnych.
4. Zebrane punkty będą sumowane na indywidualnym koncie Uczestnika na stronie
loteriaosadkowski.pl.
5. Uczestnik może sprawdzić liczbę zdobytych punktów logując się na konto Uczestnika Programu
na stronie loteriaosadkowski.pl.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych akcji specjalnych, w
trakcie których, Uczestnik będzie mógł zdobyć dodatkowe punkty do wymiany w Loterii. Akcje

specjalne zostaną ogłoszone w Katalogu Pakietów Promocyjnych oraz zapowiedziane na
stronie loteriaosadkowski.pl z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
7. Punkty promocyjne nie mogą być wymieniane na pieniądze.
8. W przypadku gdy Uczestnik nie dokona Zakupu produktów za które przyznane zostały punkty
promocyjne, bądź po Zakupie dokona zwrotu zamówienia z Katalogu Pakietów Promocyjnych,
przyznane Uczestnikowi punkty zostaną odjęte z konta Uczestnika. Za brak Zakupu uznawane
są złożone zamówienia które nie zostaną potwierdzone fakturą wystawiona przez
Zleceniodawcę w terminie od dnia 18 maja 2020 do 31 sierpnia 2020.
§4
WYKORZYSTANIE PUNKTÓW PROMOCYJNYCH I ROZLICZENIA
1. Otrzymane punkty promocyjne Uczestnik może zamienić na udziały w losowaniu nagród
głównych Loterii oraz na grę o nagrody natychmiastowe w Loterii na zasadach określonych w
odrębnym regulaminie tj. regulaminie Loterii.
2. Zamiana punktów promocyjnych na szanse do gry o nagrody natychmiastowe oraz losy w
losowaniu nagrody głównej zostanie dokona według zasady, że za każdy 1 punkt promocyjny
Uczestnikowi przysługuje 1 (słownie: jedna) szansa do zagrania o nagrody natychmiastowe
oraz 1 (słownie: jeden) los w losowaniu nagrody głównej.
3. Zamiana punktów promocyjnych na szanse i losy nastąpi automatycznie w terminie do10 dni
od dokonania Zakupu
4. Zakup musi zostać dokonany nie później niż do 31.08.2020r.
5. Punkty z zamówień niezrealizowanych do dnia 31.08.2020 przepadają bezpowrotnie i nie
mogą zostać wymienione na udział w loterii.
6. Uczestnik może sprawdzić liczbę punktów, zdobytych szans i losów logując się na konto
Uczestnika Programu na stronie loteriaosadkowski.pl.
§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
korespondencyjny Organizatora: Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń lub
drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora:
reklamacja@grzegrzolka.pl.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie
(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail).
3. Pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna
zawierać imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji Uczestnika Programu lub jego
adres e-mail zgodny z adresem e-mail konta Uczestnika w serwisie loteriaosadkowski.pl, datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść
żądania.
4. Wszelkie reklamacje powinny zostać wysłane do Organizatora lub przekazane na piśmie
bezpośrednio w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia objętego
reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez
Organizatora. Uczestnik otrzyma odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną – w przypadku
wysłania reklamacji tą drogą, bądź za pośrednictwem wysyłki pocztowej – w przypadku
wysłania pisma reklamacyjnego drogą listowną bądź osobiście.

§6
DANE OSOBOWE
1. Informacje przedstawione w niniejszym paragrafie są spełnieniem obowiązku Administratora
Danych Osobowych zgodnie z art. 13 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 (dalej również „RODO)”.
2. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca - Osadkowski S.A. z siedzibą w
Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, posiadającą NIP 9111898977, REGON
020134357, KRS 0000241071.
3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestników w zakresie imienia (imion) i nazwiska Uczestnika, adres e-mail,
numer telefonu, numer NIP oraz pełną nazwę firmy, będą przetwarzane w celu wykonania
umowy tj. realizacji niniejszego Programu, a w szczególności naliczania punktów, korzystania z
serwisu loteriaosadkowski.pl oraz prowadzenia niezbędnej komunikacji.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Programu oraz dodatkowo
przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia loterii jako czas niezbędny do obsługi
ewentualnych roszczeń czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą profilowane ani wykorzystywane do celów
marketingowych.
7. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być pracownicy i współpracownicy
Zleceniodawcy (administratora danych) i Organizatora oraz podmioty świadczące wybrane
usługi na rzecz Zleceniodawcy i Organizatora, w tym: usługi prawne, finansowe, informatyczne,
komunikacyjne.
8. Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne do realizacji Programu.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, każdemu Uczestnikowi
przysługują w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie
wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną
sytuację Uczestnika, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy;
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej rejestracji konta Uczestnika i udziału w
Programie. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w
Programie.
11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy.

12. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iodo@osadkowski.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zleceniodawcy, na stronie loteriaosadkowski.pl oraz na
stronie Organizatora programu grzegrzółka.pl
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z Programem jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania
Programu, jednak zmiana taka nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników. O
zmianie regulaminu Programu Zleceniodawca poinformuje na stronie loteriaosadkowski.pl
oraz na stronie grzegrzolka.pl. Ponadto do wszystkich Uczestników Programu, zostanie
wysłana wiadomość e-mail z informacją o zmianie w Programie. W przypadku, gdy Uczestnik
nie wyrazi zgody na zaproponowaną zmianę Regulaminu, wówczas obowiązywać go będzie
Regulamin Programu bez ww. zmian. Uczestnik może wyrazić sprzeciw w formie mailowej.
Każdorazowa zmiana Programu będzie wchodziła w życie nie szybciej niż po upływie 3 dni od
poinformowania o planowanej zmianie.
5. Kontakt w sprawach programu: mailowy na adres info@grzegrzolka.pl lub telefoniczny na
numer 22 66 222 66 (poniedziałek-piątek w godz.10-17); opłata zgodnie ze stawką operatora.

