
REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
giełdowych punktów handlowych Bury Sp. z o. o.

„PROMOCJA SEZONOWA Z FRUTAS SALUD
/BRZOSKWINIA/NEKTARYNKA/ŚLIWKA CIEMNA/ŚLIWKA BIAŁA/”

1. Organizatorem Promocji jest firma BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Mełgiewska  
38C, 20-234 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego  pod numerem KRS  0000182630,  NIP:  946-22-31-885,  REGON:  431203459,  posiadającą  kapitał 
zakładowy w wysokości 1 050 000,00 złotych  ("Organizator").

2. Sprzedaż  promocyjna  przeprowadzona  jest  w punktach handlowych  Organizatora,  których  dokładną listę 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Sprzedaż  promocyjna  trwa  od  15.08.2018  r.  do  31.08.2018  r.  lub  do  wyczerpania  puli  gratisów  
przeznaczonych na Promocję.

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów punktów handlowych wyszczególnionych w Załączniku nr 
1,  o  którym  mowa  powyżej,  prowadzących  działalność  gospodarczą  polegającą  na  współpracy  i  zakupie 
produktów z oferty handlowej firmy Bury Sp. z o. o.; a nie będących konsumentami.

5. Sprzedaż towarów w Promocji rozpocznie się w dniu 15.08.2018 r., a zakończy w dniu 31.08.2018 r. Sprzedażą 
promocyjną objęte są wyłącznie paleta i jej wielokrotność produktów w mixie (brzoskwiń, nektarynek, śliwek  
ciemnych, śliwek białych) Frutas Salud („produkt promocyjny”).  Na paletę składa się 80 skrzynek produktów 
w mixie.

6. Promocja opiera się na następujących zasadach:
a) warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

- zgłoszenie uczestnictwa w Promocji oraz akceptacja regulaminu Promocji
-  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  uczestnika  w  celu 
przeprowadzenia oraz organizacji promocji.

b) Każdy uczestnik ma prawo otrzymać:
- gratis polar o wartości 44,89 zł brutto (zw. Dalej „Gratisem”) za zakupienie produktu promocyjnego 
w ilości wielokrotności jednej palety produktów z pkt.5.
-  gratis koszulkę  polo  o wartości  27,92 zł  brutto (zw.  Dalej  „Gratisem”) za  zakupienie  produktu  
promocyjnego w ilości wielokrotności jednej palety produktów z pkt.5.

7. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w promocji.
8. Szczegóły promocji dostępne są u każdego handlowca firmy Bury Sp. z o. o., kontakt dostępny jest na stronie  

www.bury.pl.  
9. Promocje nie łączą się z innymi promocjami firmy. 
10. Kolejność  realizacji  celów  przez  uczestników  a  tym  samym  ich  prawo  do  nagród  zostanie  ustalona  na 

podstawie danych systemowych prowadzonych przez Bury Sp. z o. o.
11. Gratisami w promocji są: polary z logo Bury i Frutas Salud o wartości 44,89 zł brutto każdy oraz koszulki polo z 

logo Bury i Frutas Salud o wartości 27,92 zł brutto każdy. (“ Gratis”).
12. Liczba Gratisów w Promocji  jest  ograniczona.  Do promocji  przewidziano 150 sztuk polarów z  logo Bury i  

Frutas Salud i 120 sztuk koszulek polo z logo Bury i Frutas Salud. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  
wyczerpanie się zapasów gratisów w trakcie trwania Promocji.

13. Jeżeli liczba klientów spełniających kryteria wymienione w pkt. 6 będzie niższa niż liczba nagród, określona w 
pkt. 12, to pozostała pula nagród pozostanie w dyspozycji Organizatora.

14. Klient, który spełni warunek zakupowy opisany w pkt. 6 będzie mógł odebrać Gratis wyłącznie w punkcie 
handlowym Bury,  w którym dokonał  zakupów Produktów Promocyjnych w terminie  od 15.08.2018 r.  do 
31.08.2018 r., po uprzednim złożeniu zamówienia (ostateczny termin składania zamówień to 31.08.2018 r.), a  
następnie podpisaniu protokołu odbioru nagrody stanowiącego  Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
Realizacja zamówienia Klienta nastąpi maksymalnie w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia.

15. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie otrzymywać gratisy, jednakże każdorazowo 
musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie. 

16. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
17. Gratisy  odbiera  się  u  pracownika  punktu  handlowego,  w  którym  dokonany  został  zakup  Produktów,  na 

podstawie oryginału dowodu zakupu Produktów.
18. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym 

uczestnikom, w każdym punkcie handlowym oraz na stronie www.bury.pl  /aktualnosci  .  

http://www.bury.pl/
http://www.burytrade.pl./
http://www.bury.pl/


19. W  celu  uzyskania  od  Organizatora  dodatkowych  informacji  dotyczących  Promocji,  prosimy  o  kontakt 
telefoniczny pod numerem telefonu 81 469 77 55, lub bezpośrednią wizytę w siedzibie Organizatora lub w  
punktach wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

20. Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w różnych punktach handlowych Organizatora nie mogą być 
sumowane.

21. Reklamacje  dotyczące  przebiegu  promocji  mogą  być  zgłaszane  do  dnia  15.09.2018  r.  wyłącznie  listem  
poleconym pod adres: BURY Sp. z o. o., ul. Mełgiewska 38C, 20-234 Lublin „PROMOCJA SEZONOWA Z FRUTAS  
SALUD  /BRZOSKWINIA/NEKTARYNKA/ŚLIWKA  CIEMNA/ŚLIWKA  BIAŁA/”.  Decyzja  komisji  promocyjnej 
zostanie  przesłana  do  uczestnika  promocji  zgłaszającego  reklamację  w ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  
reklamacji.

22. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
23. Gratisy nieodebrane przez Klientów pozostają własnością Organizatora.
24. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  do  zmiany  niniejszego  

Regulaminu  albo odwołania  Promocji  bez  podania  uzasadnienia.  Powyższe  uprawnienie  Organizatora  nie  
powoduje utraty przez Klientów, którzy uprzednio spełnili warunki określone w Regulaminie uprawniające ich 
do otrzymania danego Gratisu, prawa do otrzymania Gratisu w sposób określony w Regulaminie.

25. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc 
prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami i obowiązujące przepisy prawa.

26. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres  
firmy (adres korespondencyjny, jeżeli jest inny od adresu firmy) adres poczty elektronicznej, numer telefonu,  
NIP.

27. Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako RODO) uprzejmie  informujemy, że 
Administratorem danych osobowych podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w organizowanej promocji 
jest Bury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Mełgiewska 38c, 20-234 
Lublin;  (zwany  dalej  Administratorem).  Kontakt  z  Administratorem,  telefon:  81  469  77  55,  e-mail: 
abi@bury.pl.

28. Dane  osobowe Uczestnika  będą  przetwarzane przez  Administratora  w celu  przeprowadzenia  promocji,  w 
której  bierze  udział,  w  tym  przekazania  „Gratisów”,  rozpatrzenia  ewentualnych  reklamacji  oraz 
sprawozdawczości księgowej i podatkowej -  zgodnie z odrębnymi przepisami.

29. Podstawą prawą do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przetwarzanie w celu realizacji przez 
Administratora umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (art. 6 ust. 1 lit. b - RODO)  
oraz   na  podstawie  tzw.  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  jakim  jest  organizacja  i  
przeprowadzanie  promocji  lub  konkursów,  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  takimi 
roszczeniami przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

30. Dane  osobowe Uczestnika  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  przeprowadzenia  Promocji,  a  w 
zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub obrony przed roszczeniami przez 
Administratora – przez okres ich przedawnienia tj. maksymalnie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się  
wymagalne. 

31. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora 
związane  z  realizacją  Promocji  m.  in.  podmiotom  świadczącym  usługi  prawne,  kurierskie,  dostawcom 
systemów informatycznych i usług IT oraz uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące 
przepisy prawa. 

32. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w ramach organizowanej Promocji, przysługuje prawo żądania od 
Administratora dostępu do swoich  danych,  oraz  prawo żądania  ich  poprawiania,  sprostowania,  usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a 
także  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie,  co  pozostanie  bez  wpływu  na 
zgodność  z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

33. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO - organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

34. Podanie danych jest  dobrowolnie,  ale  w razie ich  niepodania Uczestnik  nie  będzie mógł  wziąć  udziału w  
promocji,  czy  też  odebrać  „Gratisów”.  Administrator  nie  przetwarza  danych  osobowych  w  sposób 
zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
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35. Wszelkie  ewentualne  spory  związane  z  promocją  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy  dla  siedziby  
Organizatora.

36. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2018 r.

Bury Sp. Z o. o
Organizator Promocji

Załącznik nr 1 - Lista placówek handlowych Organizatora objętych promocją

L.p. Miejscowość/Gmina Kod pocztowy Ulica

1 Ciecierzyn 21-003 Elizówka 65, hala E 35-36
2 Ożarów Mazowiecki 05-850 Bronisze, ul. Poznańska 98, hala MAG/A/1
3 Katowice 40-816 ul. Bocheńskiego 99b, box 26
4 Rzeszów 35-233 ul. Lubelska 46, lokal 19
5 Kraków 30-798 ul. Wrobela 7
6 Kraków 30-740 ul. Półłanki 33a
7 Poznań 61-302 ul. Franowo 1, hala M 8 i 10
8 Lublin 20-209 ul. Konstruktorów 13



Załącznik nr 2 - Protokół odbioru Gratisu.


