
Regulamin promocji „Odbierz paczkę z Eobuwie.pl i darmowy napój z Żabki” 

 

 

§ 1 Promocja i Organizatorzy 

1. Akcja promocyjna przeprowadzana pod nazwą „Odbierz paczkę z Eobuwie.pl i darmowy napój z Żabki” (dalej: 

„Promocja”).  

2. Czas trwania Promocji rozpoczyna się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 00:01 i trwa do dnia 11 grudnia 

2018 roku do godziny 23:59 (dalej „Okres Promocji”). W Okresie Promocji będą wydawane kody promocyjne 

z tytułu dokonania zakupów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie („Sprzedaż promocyjna”). 

3. Organizatorami Promocji są działający w porozumieniu: 

a. Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-894), Plac Władysława Andersa 7, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642, 

o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN w całości pokrytym, NIP: 522-30-71-241, 

REGON: 365388398 (dalej: „Żabka”),  

b. eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydz. Gosp. 

KRS, pod numerem KRS 0000541722, posiadającą NIP 9291353356, REGON 970569861, o kapitale 

zakładowym 2.000.000 zł (opłacony w całości) (dalej: „Eobuwie”).  

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do 

czynności prawnych, posiadająca w sklepie internetowym eobuwie.pl (dalej: Sklep Eobuwie) konto 

umożliwiające dokonanie zakupu w Sklepie Eobuwie. 

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:  

a) zakup dowolnego produktu z oferty dostępnej w Sklepie Eobuwie oraz  

b) wybór bezpośrednio w Sklepie Eobuwie opcji dostawy „DHL – odbiór w punkcie Żabka/Freshmarket” 

tj. wskazanie sklepu Żabka lub Freshmarket na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako punktu odbioru 

przesyłki zawierającej zakupiony w Sklepie Eobuwie produkt. 

3. O możliwości wzięcia udziału w Promocji decyduje data złożenia zamówienia w Sklepie Eobuwie. 

4. Nie stanowi spełnienia warunku określonego w §2 ust. 2 lit. b) Regulaminu przekierowanie przesyłki 

zawierającej produkt zakupionego w Sklepie Eobuwie do miejsca dostawy znajdującego się w sklepie Żabka 

lub Freshmarket za pomocą strony: www.przekieruj.dhlparcel.pl. 

 

§ 3. Zasady Promocji 

1. W Okresie Promocji, Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania 1 kodu promocyjnego (dalej: „Kod”) po 

zakończeniu każdej transakcji, podczas której  spełnione są warunki skorzystania z Promocji określone w §2 

Regulaminu. 

2. Każdy Kod ma niepowtarzalny numer i upoważnia do jednorazowego zakupu: napoju: Napój Oshee Vitamin 

Energy Magnez 0,25l, Napój Oshee Vitamin Energy Witamin 0,25l, Napój Oshee Vitamin Energy Wit C 0,25l  

(dalej: „Produkt”) po cenie obniżonej do kwoty 0,00 zł w sklepach Żabka oraz Freshmarket na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Kupon może być wykorzystany jedynie przy nabywaniu Produktu w Sklepach Żabka 

lub Freshmarket. 

3. Kod zostanie przesłany przez Eobuwie, na adres email każdego Uczestnika wskazany jako adres e-mail 

użytkownika w Sklepie Eobuwie, który spełnił warunki Promocji określone w §2 Regulaminu.  

4. Wiadomość przesłana przez Eobuwie do Uczestnika będzie zawierała m.in.: kod kreskowy, datę ważności, 

informację o sposobie skorzystania. 



5. Z Kodu będzie można skorzystać nie później niż do dnia 31.01.2019 r. Po upływie tego terminu Kod straci 

ważność i nie można z niego skorzystać. 

6. W przypadku gdy w ramach jednej transakcji w sklepach Żabka lub Freshmarket, Uczestnik będzie miał zamiar 

dokonać zakupu kilku towarów objętych Promocją, ale nie będzie miał wystarczającej liczby Kodów, żeby 

obniżyć cenę wszystkich Produktów do kwoty 0,00 zł, obniżenie dotyczy ceny Produktu/Produktów 

najdroższego/najdroższych. 

7. Kody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inne rabaty. Kody nie podlegają odsprzedaży. 

8. Uczestnik jest zobowiązany poinformować sprzedawcę/kasjera sklepu Żabka lub Freshmarket o chęci 

skorzystania z Kodu przed dokonaniem płatności za zakupy w sklepie Żabka lub Freshmarket. 

9. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, o ile każdorazowo spełni warunki określone w 

Regulaminie. 

10. Każdy Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia Promocji, co nie narusza praw nabytych 

przez Uczestników przed datą zakończenia. Informacja w tym zakresie zostanie udostępniona w siedzibie 

Organizatorów oraz przekazana za pośrednictwem stron internetowych www.zabka.pl, www.freshmarket.pl, 

www.eobuwie.pl. 

11. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji, jeżeli Uczestnik Promocji: 

a. narusza postanowienia Regulaminu lub regulaminu Sklepu Eobuwie,  

b. w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z Promocją. 

12. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń 

lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizatorzy mogą bez uprzedniego powiadomienia usunąć 

Uczestnika z Promocji a Eobuwie może dokonać blokady jego konta w Sklepie Eobuwie. 

 

§ 4. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji mogą być zgłaszane do: 

a) Eobuwie na adres: Zielona Góra, ul Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra lub na adres poczty 

elektronicznej: info@eobuwie.pl  – w zakresie dotyczącym otrzymania Kodu, 

b) Żabce na adres: Żabka Polska sp. z o.o., Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, z dopiskiem 

„Promocja” lub na adres poczty elektronicznej: promocja-eobuwie@zabka.pl – w zakresie 

związanym z wykorzystaniem Kodów w sklepach Żabka lub Freshmarket. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby wnoszącej reklamację 

oraz kontakt z tą osobą, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer odebranej 

paczki, numer Kodu a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji. Celem 

rozpatrzenia reklamacji Uczestnik może zostać poproszony o przedłożenie dowodu dokonania transakcji 

warunkującej wzięcie udziału w Promocji. 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 

4. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych przez Uczestników w ramach Sprzedaży promocyjnej mogą 

być zgłaszane wyłącznie do Eobuwie na zasadach określonych w Sklepie Eobuwie. 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom Akcji na mocy 

odrębnych przepisów prawa. 

 

§ 5. Dane osobowe 

1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników (dalej: „Współadministratorzy”) w rozumieniu 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), są 

Organizatorzy. 

2. Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje 

prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych, 

dostępny za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@zabka.pl.  

http://www.zabka.pl/
http://www.freshmarket.pl/
http://www.eobuwie.pl/
mailto:eobuwie@zabka.pl


3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Odbierz 

paczkę z Eobuwie.pl i darmowy napój z Żabki”.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: niezbędność do wykonania umowy (Regulaminu) – 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

6. Współadministrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych 

podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji 

promocyjnej „Odbierz paczkę z Eobuwie.pl i darmowy napój z Żabki”, zgodnie z art. 28 RODO. 

7. Dane osobowe Uczestników przewarzane w ramach akcji promocyjnej nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej akcji promocyjnej. Okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 

jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez współadministratora. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do 

innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.  
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, 

w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.zabka.pl, 

www.freshmarket.pl  oraz www.eobuwie.pl  w formacie umożliwiającym jego swobodny odczyt i wydruk. 

2. Uczestnik biorąc udział w Akcji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

3. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w 

ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji w celu 

dostosowania do zmiany przepisów prawa z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie 

bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. O każdej 

zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmiany Organizatorzy ogłoszą na stronach internetowych 

wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu. Każdy Uczestnik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo 

zrezygnować z udziału w Promocji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do zakupów dokonanych w Sklepie Eobuwie mają 

zastosowanie regulamin Sklepu Eobuwie  i ogólne warunki sprzedaży Eobuwie. 

6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego.  
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