REGULAMIN AKCJI „Czas na Whisky” – edycja VI
1. Organizatorami Akcji „Czas na Whisky” (dalej: „Akcja”) są spółki:
Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62 – 052 Komorniki, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082
Eurocash Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000519553, NIP 777-23-04-755, Regon 631255378
Polska Dystrybucja Alkoholi sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Sempołowska 4, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wdział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000124474, NIP: 7311837519, REGON: 473062084
zwane dalej łącznie „Organizatorami” lub każda osobno „Organizatorem”.
2. Akcja ma zasięg ogólnopolski.
3. Akcja adresowana jest do przedsiębiorców prowadzących sklepy (punkty sprzedaży detalicznej; dalej: „PSD”)
oferujących swoim klientom m. in. napoje alkoholowe, posiadającym wymagane prawem, ważne zezwolenia na
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
4. Akcja polega na oferowaniu przez Organizatorów do sprzedaży asortymentu określonego w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu w cenach określonych w tym załączniku.
5. Przystąpienie do Akcji wymaga akceptacji niniejszego regulaminu poprzez platformę elektroniczną
www.czasnawhisky.pl (w przypadku nowych PSD) lub jego podpisania w wersji papierowej i przekazaniu do
odpowiedniego Kierownika Hurtowni Eurocash cash & carry lub przedstawiciela handlowego danego Organizatora, po
zapoznaniu się z jego treścią.
6. Przystępując do Akcji PSD otrzymuje możliwość zakupu asortymentu określonego w załączniku numer 1 do
niniejszego regulaminu w cenach określonych w tym załączniku — wg wybranego Pakietu Startowego (dalej „Pakiet
Startowy” lub „Pakiet”), o którym mowa w pkt 7 poniżej. PSD wybierający dany Pakiet Startowy uprawniony jest do
zakupu w cenach określonych w załączniku nr 1 asortymentu przypisanego do wybranego Pakietu Startowego oraz
Pakietu Startowego o jeden poziom wyższego (np. w przypadku wyboru Pakietu mini uprawnienie obejmuje
asortyment przypisany do Pakietu mini oraz Pakietu midi). Możliwość zakupu asortymentu w cenach określonych w
załączniku 1 w ramach wybranego Pakietu Startowego trwa od daty przystąpienia do Akcji, a następnie od każdego
kolejnego 10-ego dnia miesiąca kalendarzowego, do 9-ego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego („Okres
Rozliczeniowy”). W przypadku hal Eurocash cash & carry asortyment ograniczony jest tylko do Pakietu mini i midi
(oznacza to, że klienci hal Eurocash cash & carry mają możliwość dokonywania zakupu w cenach promocyjnych jedynie
produktów z
asortymentu Pakietu mini i Pakietu midi).
7. Asortyment określony w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu, ceny oraz zawartość Pakietów Startowych
mogą być zmieniane przez Organizatorów co kwartał. Zmiana ww. asortymentu, cen, zawartości Pakietów oraz ich
wartości nie wymaga zgody PSD. Zmiany asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu,
cen, zawartości Pakietów oraz ich wartości będą publikowane na stronie www.czasnawhisky.pl

8. Przystępując do Akcji PSD otrzyma od Organizatorów Pakiet Startowy zawierający obudowę półki, oraz ulotkę
informacyjną. PSD może zmienić swój wybór w trakcie trwania akcji.
9. Pakiet Startowy dostępny jest w następujących wersjach:
a. mini (dotyczący 4 SKU określonych przez Organizatorów) o wartości 12 PLN;
b. midi (dotyczący 8 SKU określonych przez Organizatorów) o wartości 18 PLN;
c. maxi (dotyczący 12 SKU określonych przez Organizatorów) o wartości 22 PLN;
Przystępując do Akcji PSD określa, który Pakiet Startowy wybiera.
10. Udział w Akcji polega na:
a. oferowaniu przez PSD asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu — zgodnie z
wybranym Pakietem Startowym w cenach nie wyższych niż ceny detaliczne określone w tym załączniku (ceny
maksymalne);
b. utrzymywania przez PSD w swojej ofercie co najmniej jednej sztuki każdego produktu objętego wybranym Pakietem
Startowym, wskazanego w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu;
c. zainstalowaniu i utrzymywaniu w PSD materiałów POS przekazanych przez Organizatorów (zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
d. eksponowaniu przez PSD asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu — zgodnie z
wybranym Pakietem Startowym – jako spójnej oferty (ustawienie SKU jeden przy drugim).
e. przesłanie zdjęcia półki wybranego pakietu (z widoczną ceną, asortymentem jak i materiałów POS) w każdy
poniedziałek na adres e-mail czasnawhisky@qmk.pl .
11. W przypadku nieprzestrzegania pkt 10 powyżej PSD traci możliwość dalszego udziału w Akcji tj. możliwość zakupu
asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu w cenach określonych w tym załączniku
oraz obowiązany jest zwrócić Pakiet Startowy na adres Organizatora, który udostępnił Pakiet Startowy (a w przypadku
braku możliwości zwrotu Pakietu Startowego obowiązany jest zwrócić Organizatorowi jego równowartość).
12. W przypadku utraty prawa udziału w Akcji PSD może nadal współpracować z Organizatorami na dotychczasowych
zasadach, w szczególności ma prawo zakupu asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszego
regulaminu w regularnej cenie.
13. Przestrzeganie przez PSD pkt 10 będzie kontrolowane przez pracowników Organizatorów bądź podmioty, którym
Organizatorzy zlecili przeprowadzenie kontroli.
14. Zamówienia na materiały POS wchodzące w skład Pakietu Startowego (obudowa półki, wzór cenówki, oraz ulotka
informacyjna) mogą być przez PSD składane za pośrednictwem platformy elektronicznej, poprzez którą zgłosiły swój
udział w Akcji, a także w hurtowniach cash&carry oraz u przedstawicieli handlowych. Zamówienia dostarczane są PSD
za pośrednictwem kuriera bądź poczty, a także przez Kierownika Hurtowni Eurocash Cash&Carry oraz przedstawiciela
handlowego.
15. Organizatorzy jako współadministratorzy danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 oraz art. 26 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, zwanego dalej „RODO”, informują osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą lub działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, która prowadzi punkt sprzedaży detalicznej (PSD) i pragnie przystąpić do Akcji,
że dane osobowe PSD przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia Akcji, w tym weryfikacji
spełniania warunków uczestniczenia w Akcji przez dany PSD (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dany

Organizator w toku realizacji Akcji przetwarzać będzie dane osobowe tych PSD, które dokonują zakupu produktów u
tego Organizatora i odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z właściwymi
przepisami o ochronie danych osobowych.
16. Odbiorcami danych, będą podwykonawcy Organizatorów wykonujący usługi na rzecz i w imieniu Organizatorów
związane z realizacją Akcji, którym Organizatorzy powierzyli przetwarzanie danych PSD.
17. Organizatorzy mogą udostępnić dane PSD producentowi towarów, o których mowa w Załączniku nr 1, jeżeli
producent wykaże, że posiada prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych PSD lub wykaże inną podstawę
prawną do przetwarzania danych.
18. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i rozliczenia
Akcji, w tym weryfikacji przez Organizatorów spełniania warunków uczestniczenia w Akcji przez dany PSD. Po upływie
tego okresu niezbędnego do wykonania celów, dla których dane zostały przez Organizatorów zebrane dane te zostaną
usunięte.
19. PSD posiada:
a. prawo do żądania od Organizatorów dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych;
b. prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
20. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji. W celu przystąpienia do Akcji
PSD jest zobowiązany do podania danych swoich osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości udziału w Akcji.
21. Organizatorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym PSD może skontaktować się poprzez email
iod_ec@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatorów. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych przetwarzaniem danych.
22. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.czasnawhisky.pl . Organizatorzy są uprawnieni do
zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Akcji. PSD może wypowiedzieć uczestnictwo w Akcji w terminie 2
tygodni od daty opublikowanej nowej wersji regulaminu na stronie www.czasnawhisky.pl lub pisemnie poprzez
przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora.
23.Uczestnicy mogą być informowani o akcji drogą mailowa oraz SMS-ową na podane dane kontaktowe.
24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019r.

Załącznik nr 1

Pojemność
[l]

SKU

0,5 WHISKY HIGHLANDER 40% 0,5L
0,5 WHISKY J.WALKER RED 40% 0,50L
0,7 WHISKY BALLANTINE'S FINEST 40% 0,70L
0,7 JIM BEAM WHITE 0,7L 40%

MINI MIDI MAX EXTRA

x
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x

0,7 WHISKY HIGHLANDER 40% 0,7L
0,5 AMERICAN CASK 40% 0,5L
0,7 WHISKY JAMESON 40% 0,70L
0,7 WHISKY CHIVAS REGAL 12YO 40% 0,70L
1 HIGHLANDER 40% 1,0L
0,7 WHISKY SINGLETON 40% 0,70L 12YO PUS
1 WHISKY BALLANTINE'S FINEST 40% 1,00L
0,7 WHISKY HIGHLANDER 7YO 40% 0,7L TUBA
0,7 WHISKY J.WALKER RED 40% 0,70L*
0,5 JIM BEAM WHITE 0,5L 40% + 1 SZKLANKA Z GRAWEREM *
0,7 WHISKY J.WALKER BLACK 40% 0,70L*
0,7 WHISKY GRANT'S 40% 0,70L*

* Oferta dla każdego uczestnika programu „CZAS NA WHISKY”.
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PÓŁKA VI
EDYCJA

Cena
maksymalna
sprzedaży do
konsumenta
[brutto] VI
EDYCJA

Cena
zakupu
sklep

MINI

24,99

17,25

MINI

34,99

24,19

MINI

49,99

34,39

MINI

54,99

37,99

MIDI

34,49

23,79

MIDI

34,99

23,99

MIDI

69,99

48,39

MIDI

99,99

66,99

MAX

49,99

34,39

MAX

119,99

84,09

MAX

64,99

44,89

MAX

49,99

34,49

EXTRA

54,99

35,39

EXTRA

46,99

32,39

EXTRA

109,99

70,99

EXTRA

49,99

34,42

