
 

REGULAMIN PROMOCJI  „ MAŁY UPOMINEK DLA KLIENTA ” 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia przez Rzeszówdis Sp. z o.o.  Promocji 

„ MAŁY UPOMINEK DLA KLIENTA ” (dalej: Promocja) i jest wiążący dla Organizatora oraz 

Uczestników Promocji. 

2. Organizatorem promocji jest Rzeszówdis Sp. z o.o. Al. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000000137, NIP: 8133201428 

(dalej zwana Organizatorem). 

3. Promocja trwa od 01.12.2011r. do 31.10.2015r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych 

Promocją.  

4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

5. Promocja skierowana jest tylko do Klientów detalicznych (konsumentów). 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji   jest dokonanie zakupów w sklepie internetowym E.Leclerc,  

to jest poprzez stronę internetową www.leclerc.rzeszow.pl  - o wartości powyżej 200,00 zł.  

7. W przypadku spełnienia warunku opisanego w pkt. 6 powyżej,  Klient jest uprawniony do 

otrzymania gratisowego pudełeczka z cukierkami o wartości 6 zł,  którego dostarczenie nastąpi 

wraz z zamówionymi zakupami. 

8. Reklamacje związane z promocją rozstrzyga Organizator. Reklamacja wymaga formy pisemnej, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i telefonu osoby składającej reklamacje. Reklamacja 

powinna zostać doręczona Organizatorowi nie później niż w terminie 21 dni od zakończenia 

trwania promocji.  

9. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. Reklamacje, które nie 

będą spełniać kryteriów określonych w ust. 9 nie będą rozpatrywane.  

10. Przed przystąpieniem do niniejszej promocji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią 

niniejszego regulaminu, który umieszczony jest na stronie Sklepu Internetowego 

www.leclerc.rzeszow.ploraz Punkcie Obsługi Klienta. Biorąc udział w promocji Klient akceptuje 

tym samym wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania.  

11. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, Uczestnik nie 

może jednak utracić praw już nabytych. 

12. Przystępując do Promocji, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych   osobowych 

na cele uczestnictwa w Promocji i cele marketingowe. 

13. Organizator Promocji  - zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – informuje, że:  

a. jest administratorem danych osobowych klientów uczestniczących w Promocji, 

b. dane osobowe klientów przechowywane będą w siedzibie Organizatora, 

c. dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promocji oraz w 
celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom, 

d. klienci Promocji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

e. podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne 
14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa 
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