
 

 

 
REGULAMIN PROMOCJI „KUPUJESZ - ZYSKUJESZ” 

 
I. Definicje 
 
Organizator: Grafen Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w 
Robakowie, ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000928027, NIP: 7773320644 
 
Współorganizator: NORTH COAST SA, 05-800 PRUSZKÓW, 3 MAJA 8 BUD A2, NIP: 526020555, 
REGON: 010565527 
 
Uczestnik: każda osoba, która  spełnia warunki, o których mowa w punkcie III poniżej; 
 
Nagrody:  
1. Bon - nagroda za udział w Promocji opisana w punkcie IV poniżej.  
2. 5 oryginalnych receptur na pizzę. 
 
Okres Promocji: od dnia 01.04.2022 do wyczerpania zapasów 
 
Zakup Produktów: jednoczesne zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży produktów w 
postaci pieca do pizzy MFAMALFIBD (cena netto 49.799,00 zł) oraz podstawy MFAMALFIBS80  
(cena netto: 3.799,00 zł) oraz uiszczenie zapłaty. 
 
Regulamin: oznacza niniejszy regulamin dostępny w siedzibie Organizatora, 
Współorganizatora oraz na stronie www.grafen.com  
 
II. Zasady Promocji 
 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie w Okresie Promocji Zakupu 

Produktów. 
2. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Promocji jest zobowiązany do zachowania dowodu 

zakupu potwierdzającego zakup w Okresie Promocji Produktów objętych Promocją. 
3. Nagrody w postaci Bonu opisanego w punkcie IV Regulaminu otrzymają Uczestnicy, 

którzy spełnili warunki udziału w promocji tj. w Okresie Promocji dokonali Zakupów 
Produktów. 

4. Liczba Bonów nie jest ograniczona. 
 
III. Uczestnik  
 
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot, który dokona w Okresie Promocji 

Zakupów Produktów bezpośrednio u Organizatora albo jego dystrybutorów, których 
lista stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 
2. Poprzez wzięcie udziału w Promocji, Uczestnik Promocji akceptuje Regulamin. 
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IV. Nagroda 
 
1. W Promocji, po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, można 

otrzymać Bon o wartości 12.500 zł (netto) (dalej: Bon), którego emitentem jest 
Współorganizator. 
 

2. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w ramach płatności za zakupy dokonywane u 
Współorganizatora – zgodnie z regulaminem realizacji Bonu stanowiącego załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu.  Bon uprawnia do zakupów zakupu produktów wskazanych 
w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Bony nie łączą się z pozostałymi promocjami i przecenami obowiązującymi u 
Organizatora oraz Współorganizatora. 

4. Bon nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 
 
V. Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Uczestników Promocji, którym 

przyznano Bon (dalej „Administrator”) jest Grafen Europe spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  z siedzibą w Robakowie, ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
0000928027, NIP: 7773320644 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie 
Rozporządzeniem 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: 
„Rozporządzenie”)  

3. Uczestnicy Promocji zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie 
w zakresie udostępnionych danych osobowych. 

4. W ramach Promocji przetwarzane będą następujące dane osobowe: 
a) imię Uczestników Promocji, którym przyznano Bon, 
b) adres mailowy Uczestników Promocji i Uczestników Promocji, którym przyznano Bon 
c) adres do korespondencji oraz imię i nazwisko Uczestników Promocji, którym 
przyznano Bon (w przypadku wniesienia reklamacji), 
d) dane Uczestników Promocji zawarte na dowodzie zakupu, tj. Fakturze VAT lub 
paragonie 
fiskalnym. 

5. Poprzez wzięcie udziału w Promocji zgodnie z treścią Regulaminu, Uczestnik Promocji 
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych, 
obejmujących imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.  

6. Administrator informuje, Uczestników, iż: 
 
 
 



 

 

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji Promocji, w tym komunikacji z 
Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika, w celu realizacji 
prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 

b) dane mogą być powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy 
pomocy których będzie realizowana Promocja, wyłącznie w związku z Promocją, w 
żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani 
organizacji międzynarodowej; 

c) dane osobowe będą przechowywane przez Okres Promocji, określony w pkt I 
Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, także w zakresie i przez okres 
realizacji postępowania reklamacyjnego 

d) Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do 
jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do przenoszenia 
danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, 
kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora, podany w pkt I 
Regulaminu lub adres e-mail marketing@grafen.com  

e) Uczestnik Promocji może w każdym momencie wycofać zgodę. Zgodę można 
wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres 
Administratora, podany w pkt I Regulaminu lub adres e-mail marketing@grafen.com 
wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Promocji.  

f) podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, jednakże 
jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Podanie danych osobowych w 
przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania 
danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia; 

7. Administrator informuje uczestników Promocji, którzy otrzymali Bon, iż: 
a) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

(i) wydania Bonu i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie 
deklaracji podatkowych), 

(ii) realizacji obowiązku podatkowego, 
(iii) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 

b) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Bonu a w 
przypadku złożenia reklamacji, także w zakresie i przez okres realizacji 
postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia obowiązku 
podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat; 

c) Uczestnikom Promocji, którym przyznano Bon przysługuje prawo do żądania od 
Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w 
Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem  poleconym na adres Administratora, 
podany w I Regulaminu lub adres e-mail: marketing@grafen.com; 

d) dane osobowe Uczestników Promocji, którym przyznano Bon są przekazywane 
właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od nagrody) lub 
innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W żadnym jednak 
wypadku dane osobowe Uczestników Promocji, którym przyznano Bon nie są 
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
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e) w przypadku przyjęcia Bonu Uczestnik Promocji, który go otrzymał, nie może żądać 
zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do 
wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Administratorze, a także 
przez okresy przedawnień wskazanych w pkt. 4 powyżej. Uczestnik Promocji, 
któremu przyznano Bon może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów 
wskazanych w zdaniu poprzedzającym; 

f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania 
uniemożliwia wydanie przyznanej w Promocji nagrody - Bonu. Podanie danych 
osobowych w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia; 

g) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia reklamacji. 
2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji. 
3. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod 

warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad 
Promocji. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z 
odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika 
Promocji nowych postanowień Regulaminu Uczestnik Promocji ma prawo odstąpić od 
udziału w Promocji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy prawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 1  
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI BONÓW W RAMACH PROMOCJI „KUPUJESZ-
ZYSKUJESZ” 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ HENDI POLSKA SP. Z O.O. 
 
1. Emitentem Bonów jest NORTH COAST SA, 05-800 PRUSZKÓW, 3 MAJA 8 BUD A2, NIP: 

526020555, REGON: 010565527, zwany dalej: „North Coast”. 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania i korzystania z Bonów. 
3. Bony są dokumentami uprawniającymi do dokonania częściowej lub pełnej zapłaty za 

zakupy towarów w North Coast. Realizacja (użycie) Bonu stanowi formę zapłaty za 
zakupione towary. 

4. Bony nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 
5. Bon uprawnia do opłacenia zakupów w placówkach North Coast i nabywania 

następujących produktów z oferty North Coast, których listę stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu 

6. Bony mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie jednego roku liczonego od dnia 
zakupu produktów uprawniających do jego otrzymania – z zastrzeżeniem punktu 10 
poniżej.  

7. Datą realizacji Bonu jest dzień dokonania płatności Bonem za zakupiony towar. 
8. Bon może zostać przyjęty w ramach płatności zaliczki, dopłaty lub zapłaty pełnej 

wartości zamówienia. 
9. Jeśli wartość zakupionych towarów jest niższa od wartości Bonu, kwota będąca różnicą 

nie podlega zwrotowi i może zostać wykorzystana w ramach dalszej realizacji Bonu 
jedynie ciągu dalszych 30 dni liczonych od dnia dokonania pierwszej płatności - zgodnie 
z punktem 8. 

10. Jeśli wartość zamówionych Towarów jest wyższa od wartości Bonu, Uczestnik 
zobowiązany jest dopłacić różnicę. 

11. Dostawa Towarów nabytych na podstawie realizacji Bonu może odbyć się maksymalnie 
w dwóch dostawach. Za każdą kolejną dostawę naliczona zostanie opłata wg. 
obowiązujących stawek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 2  
 
Produkty z oferty North Coast dostępne w ramach realizacji Bonu 
 
 

KOD OPIS Producent Waga 

HN2 

KARCZOCHY KROJONE NA 4 CZĘŚCI W OLEJU 

SŁONECZNIKOWYM, CZOSNKU I NATCE 

MENU' 
1,7 kg 

58 POMIDORY W KAWAŁKACH BAG IN BOX CIRIO 10 kg 

151 OLIWA Z OLIWEK EXTRA VERGINE SALVADORI 5 l 

654 
PZ3 MĄKA DO PIZZY O ŚREDNIM CZASIE WZROSTU 8-

10 GODZ. 

MOLINO SPADONI 
25 kg 

656 
LIEVITO DOLCCE DI BIRRA DROŻDŻE Z PIWA W 

MIKROGRANULKACH 

MOLINO SPADONI 
500 g 

330 
MOZZARELLA FIOR DI LATTE JULIENNE CIĘCIE TYPU 

NAPOLI 

PERRELLA - TUALAT 
3 kg 

1406 SALAMI NAPOLI COATI 500 g 

1407 SPIANATA PIKANTNA COATI 500 g 

1147 PROSCIUTTO CRUDO PLASTRY GALBANI 500 g 

1404 PROSCIUTTO COTTO MISTERPIZZA COATI 500 g 

UJ3 OLIWKI CZARNE DRYLOWANE MENU' 2,4 kg 

TN1 
POMIDORKI KOKTAJLOWE LEKKO PODSUSZANE Z 

BAZYLIĄ W OLIWIE "DORATI" 

MENU' 
800 g 

1282 PARMIGIANO REGGIANO CHNP 
NUOVA CASTELLI ok. 1 

kg 

H894 
KROJONE PIECZARKI W PRZYPRAWACH W OLEJU 

SŁONECZNIKOWYM 
Sacla 1,7 kg 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 2 
 
Lista Dystrybutorów 
 
 

Dystrybutor Adres e-mail Telefon www 

Prima-Gastro Krzysztof 
Jesiołowski 

ul. Kameliowa 3 
81-591 Gdynia 

biuro@prima-gastro.pl 691 989 259 www.prima-gastro.pl 

Gastropuls.pl niska 6, 31-306 Kraków sklep@gastropuls.pl 503 075 138 www.gastropuls.pl 

GASTROMIX II S.C. 
WALDEMAR GAZUREK, 
MIECZYSŁAW FRANEK 

ul. Śląska 2 Harbutowice  
43-430 Skoczów 

biuro@gastromix.pl 691 210 714 www.gastromix.pl 

Unigastro ul. Międzyleska 6c  
50-514 Wrocław 

wojtek@unigastro.pl 504 255 283 www.unigastro.pl 

Bistro-Rent Barbara 
Dulińska 

ul. Jana Twardowskiego 9 
35-302 Rzeszów 

biuro@bistro-rent.pl 693 435 422 www.bistro-rent.pl 

Gastro -Serwis Grzegorz 
Drużba 

ul. Obrońców Pokoju 34 
44-100 Gliwice 

biuro@gastro-serwis.pl 532 720 035 www.gastro-serwis.pl 

DK Gastro ul. Marywilska 34D  
03-289 Warszawa 

office@dkgastro.pl 691 330 202 www.dkgastro.pl 

GASTRO MANIAK 
MAREK MUSIAŁ 

ul. Głogowska 260 
bud. A Box 2  
60-104 Poznań 

biuro@gastromaniak.pl 570 544 444 www.gastromaniak.pl 

Tomasz Socha Invest 
Gastro Polska 

ul. Grzegórzecka 79e/97 
31-559 Kraków 

info@investgastropolska.pl 602 557 581 www.investgastropolska.pl 

Gastro Magic Group ul. Piastowska 65 
05-850 Bronisze   

zakupy@gastrowypozyczalnia.pl 504 219 276 www.gastrowypozyczalnia.pl 

 


