
 

 

Regulamin Akcji 
Promocyjnej 

„Kawa z Twoim kubkiem” 
dalej zwany 

„Regulaminem” 
 

 
§ 1 Akcja i Organizatorzy 

 
1. Akcja promocyjna przeprowadzona pod nazwą „Kawa z Twoim kubkiem” 

(dalej: „Akcja promocyjna” lub „Akcja”) rozpoczyna się 17.08.2022 r. o 

godzinie 00:01 i będzie trwać do 22.11.2022 r. do godziny 23:59. 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu (61-586) ul. Stanisława Matyi 8, 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, NIP: 522-30-71-241, REGON: 365388398 (dalej: „Żabka” lub 

„Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

sklepach sieci Żabka, prowadzonych przez podmioty w ramach współpracy z 

Żabka Polska Sp. z o.o. (dalej również jako „Sklepy”), w godzinach ich otwarcia 

z wyłączeniem sklepów w formacie bezobsługowym wskazanych na stronie: 

https://www.zabka.pl/zappka-store. 

4. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną 

inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Zasady Akcji są określone w niniejszym Regulaminie. 

6. Wszelkie informacje o Akcji dostępne na materiałach reklamowych lub 

plakatach mają jedynie charakter informacyjny. 

7. Akcja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, 

zniżkami lub podobnymi akcjami dostępnymi w Sklepach, a obejmującymi 

produkty, o których w mowa w § 2 pkt 2.  

 

§ 2. Warunki uczestnictwa i 
zasady Akcji 

 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba 

fizyczna, która w okresie trwania promocji dokona w sklepach Żabka zakupu 

jednego z wymienionych w załączniku produktów. 

2. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty (dalej: „Produkty Promocyjne”), 

których aktualna lista stanowi „Załącznik nr 1” do Regulaminu.  

3. Warunkiem skorzystania z Akcji jest jednorazowy (na jednym paragonie) 

zakup przez Uczestnika co najmniej jednego z Produktów Promocyjnych w 



 

 

dniach 17.08.2022r. – 14.09.2022r.przy spełnieniu szczegółowych warunków 

opisanych poniżej. Zakup Produktów Promocyjnych nie jest ograniczony 

ilościowo. 

4. Akcja Promocyjna polega na otrzymaniu rabatu w wysokości 1 zł na zakup 

jednego z Produktów Promocyjnych zgodnie z punktem 3 powyżej. 

Warunkiem otrzymania rabatu na dowolny napój z ekspresu jest zgłoszenie 

Sprzedawcy, że napój zostanie przygotowany we własnym, czystym i 

wielorazowym kubku, bez wykorzystania jednorazowych kubków 

papierowych. Kubek musi bezpośrednio mieścić się pod wylewką ekspresu 

(napój z ekspresu musi być bezpośrednio nalany do kubka, którego wysokość 

jest nie większa niż 16 cm, a pojemność jest nie mniejsza niż 200 ml, bez użycia 

środków pośrednich np. dostępnego papierowego kubka Żabka Cafe. Kubek 

powinien być przystosowany technologicznie do napojów o temperaturze 

wyższej niż 60 stopni Celsjusza, w przypadku gdy kubek nie jest przystosowany 

do nalania do niego Produktu Promocyjnego Uczestnik Akcji Promocyjnej 

bierze odpowiedzialność za ewentualne szkody z tego wynikające.  

5. Rabat zostanie udzielony przy kasie po okazaniu kubka, w którym napój został 

lub zostanie przygotowany. Sprzedawca ma prawo odmówić udzielenia 

rabatu, jeżeli kubek nie będzie spełniał opisanych powyżej wymogów 

dotyczących kubka. 

6. W przypadku nabycia Produktów Promocyjnych poza terminem trwania 
promocji dla konkretnego produktu, nie obowiązuje obniżka cenowa, a 
produkt ten dostępny będzie w standardowej cenie, zgodnie z etykietą 
cenową. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie 

zasad, warunków i terminów. 

8. Akcja Promocyjna obowiązuje wyłącznie do 22.11.2022r. 

 

§ 3. Postępowanie 
reklamacyjne 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy 

mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni 

temat zgłoszenia „Reklamacje”. 

2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie 

pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach 

przewidzianych przepisami prawa. 

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 30 dni od 

daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie 

ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym 

terminie. 

§4. Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników 

składających reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z 

http://www.zabka.pl/kontakt


 

 

niniejszym Regulaminem jest Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. S. Matyi 8, 61-586 Poznań. wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000636642, o kapitale 

zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN w całości pokrytym, BDO: 

000016909, NIP: 522-30-71-241, REGON: 365388398.  

2. Z administratorem można się skontaktować ́ poprzez adres e-mail: 

kontakt@zabka.pl telefonicznie pod numerem + 48 618 563 700 lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik 

składający reklamację może skontaktować ́ się poprzez adres e-mail: 

iod@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem 

„dane osobowe”. Z inspektorem ochrony danych można się ̨kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą ̨przetwarzane w 

celu: 

a. rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację–podstawą prawną jest 

prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności 

przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie 

odpowiedzi na złożoną reklamację zgodnie z niniejszym Regulaminem (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

b. ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami– podstawą 

prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na 

możliwości obrony interesów gospodarczych administratora. art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). 

5. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje mogą ̨ być 

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta oraz w przypadku 

żądania wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą tradycyjną, operatorom 

pocztowym. 

6. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą ̨ przetwarzane 

przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na 

reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora. 



 

 

7. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo dostępu 

do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

8. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo 

wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - 

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

9. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje również prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu 

przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

§3 "Reklamacje” niniejszego Regulaminu. Brak podania tych danych będzie 

skutkował brakiem możliwości przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. 

§ 4. Postanowienia 
końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.zabka.pl/akcje-promocyjne 

2. Żabka Polska zastrzega prawo zakończenia Akcji Promocyjnej przed 

wyznaczonym terminem bez podawania przyczyny. O zakończeniu Akcji 

Promocyjnej Żabka poinformuje na swojej stronie www:  

www.zabka.pl/akcje-promocyjne 

3. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią 

Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

4. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega 

zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych(Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08)). 

5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych 

Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2022r. 

 

 

Załącznik nr 1 

 Lista wybranych produktów do akcji promocyjnej: 

 
80411501             CAFE LATTE XL 400ML MW WŁASNY KUBEK 
80411453             KAWA CZARNA 400ML MW WŁASNY KUBEK 
80411483             CAPPUCCINO 400ML MW WŁASNY KUBEK 
80411521             KAWA Z MLEKIEM 400ML MW WŁASNY KUBEK 
80411496             KAWA FLAT WHITE 400ML MW WŁASNY KUBEK 

http://www.zabka.pl/
http://www.zabka.pl/
http://www.zabka.pl/


 

 

80411492             CAFE LATTE 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411491             KAWA CZARNA 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411481             CAPPUCCINO 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411462             KAWA Z MLEKIEM 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411471             KAWA FLAT WHITE 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411452             KAWA CORTADO 80ML MW WŁASNY KUBEK 
80411472             ESPRESSO DOPPIO 80ML MW WŁASNY KUBEK 
80411493             ESPRESSO 40ML MW WŁASNY KUBEK 
80411661             CZEKOLADA 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411651             CZEKOLADA XL 400ML MW WŁASNY KUBEK 
80411631             HERBATA WILLIAMS KOPERTA 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411621             HERBATA WILLIAMS KOPERTA 400ML MW WŁASNY KUBEK 
80411581             HERBATA LIPTON 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411571             HERBATA LIPTON 400ML MW WŁASNY KUBEK 
80411602             HERBATA LIPTON EXCLUSIVE 200ML MW WŁASNY KUBEK 
80411611             HERBATA LIPTON EXCLUSIVE 400ML MW WŁASNY KUBEK 
 

 


