
REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA SPRZEDAŻY 
„SWOJSKI EGIPT” 

 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Programu Wsparcia Sprzedaży „SWOJSKI EGIPT (dalej: Program) jest JAMA 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17 

(58-300 Wałbrzych), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia  - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS, pod nr 0000269512, numer NIP 886-18-41-811, REGON 890454720 

(dalej: JAMA). 

2. Program trwa w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  

3. W Programie mogą uczestniczyć osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

w zakresie sprzedaży detalicznej mięsa i/lub produktów mięsnych współpracujące z JAMA, 

przy czym Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy JAMA, jak również ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, a także podmioty prowadzące obok sprzedaży 

detalicznej również sprzedaż hurtową.  

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu stają się 

osoby/podmioty, które w okresie wskazanym w ust. 2 dokonają zakupu dowolnych towarów 

wymienionych w Katalogu zgodnie z zasadami określonymi w § 2 i 3 poniżej. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań 

finansowych wobec JAMA. W przypadku uchybienia temu warunkowi, JAMA może odmówić 

uczestnictwa danemu podmiotowi, bądź wykluczyć go z uczestnictwa w Programie na 

dowolnym etapie. Uczestnik przystępując do Programu godzi się na powyższe i zrzeka się w 

tym zakresie wszelkich roszczeń wobec JAMA. 

 

§2. ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU  

 

1. JAMA wydaje Katalog  (dalej: Katalog), w którym wskazuje Towary objęte Programem. 

2. Do Katalogu w trakcie trwania Programu mogą być dołączane przez JAMA specjalne karty, 

bądź gazetki promocyjne z Towarami, których zakup w okresie tam wskazanym będzie 

uwzględniany przy rozliczeniu tej Edycji Programu. 

3. Każdy Uczestnik Programu w trakcie trwania Programu dokonuje zakupów Towarów z 

Katalogu na podstawie dowodów zakupu (faktura VAT), których wartość netto zakupów 

zostanie po zakończeniu Programu zsumowana. 

 

 

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROGRAMIE 

 

1. Dla uczestników Programu przewidziano możliwość zakupu za 1,00 zł netto, na zasadzie 

premiowej udziału w Konferencji sprzedażowej organizowanej przez JAMA w Egipcie (dalej: 

Konferencja). 

2. Każdy Uczestnik Programu, który w trakcie trwania Programu dokona zakupów Towarów z 

Katalogu o łącznej wartości równej 30 000 złotych netto będzie uprawniony do zakupu na 

zasadzie premiowej  udziału w Konferencji dla jednej osoby. 



3. Każda wielokrotność zakupów Towarów z Katalogu o łącznej wartości równej 30 000 złotych 

netto uprawnia do zakupu na zasadzie premiowej kolejnego udziału w Konferencji dla jednej 

osoby (np. zakup Towarów z Katalogu o łącznej wartości równiej 150 000 złotych netto 

uprawnia do zakupu na zasadzie premiowej udziału w Konferencji dla 5 osób). 

4. JAMA wskazuje, iż wartość zakupu Towarów z Katalogu zostanie wyliczona jako wartość 

netto wystawionych przez JAMA faktur sprzedaży Towarów z Katalogu na rzecz danego 

Uczestnika Programu w okresie trwania Programu, pomniejszona o ewentualne faktury 

korygujące wystawione do dnia rozliczenia Programu o którym mowa w ust. 5 poniżej.  

5. Podanie wyników Programu (rozliczenie Programu) nastąpi nie później niż do 30 dni od dnia 

zakończenia Programu.  

6. Do odbioru udziału w Konferencji uprawniony jest osobiście Uczestnik Programu 

(w przypadku spółek prawa handlowego - osoba uprawniona do jej reprezentowania), bądź 

wskazany przez niego pracownik, czy przedstawiciel.  

7. Wykupienie udziału w Konferencji w ramach Programu musi nastąpić w terminie ogłoszonym 

przez JAMA przy podaniu wyników. Nieskorzystanie z uprawnienia do wykupienia 

Premiowanego przedmiotu we wskazanym terminie oznacza rezygnację z tego uprawnienia 

przez danego Uczestnika Programu. 

8. Rezygnacja z uprawnienia zakupu udziału w Konferencji na zasadzie premiowej oznacza jego 

utratę, a tym samym zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec JAMA związanych z 

Programem.  

9. Wykupienie przez Uczestnika Programu udziału w Konferencji dla dodatkowej osoby poza 

Programem będzie możliwe bezpośrednio u organizatora wyjazdu (biuro podróży) i po 

wyrażeniu przez niego zgody. 

 

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest JAMA Sp. z o.o. (ul. Wysockiego 17, 58-

300 Wałbrzych). 

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe w Spółce możliwy jest pod adresem email: 

dane.osobowe@jama.pl 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Programie 

„SWOJSKI EGIPT”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z 

obowiązku realizacji Programu „SWOJSKI EGIPT”- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony 

interes administratora, którym jest przeprowadzenie ww. Programu. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia ogłoszenia wyników 

Programu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Programie, a także 

ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Swoje prawa może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres 

e-mail wskazany w ust. 2 powyżej lub na adres korespondencyjny administratora wskazany w 

ust. 1 powyżej.  

7. Administrator danych nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Programie oznacza zgodę Uczestnika na treść niniejszego Regulaminu i przewidziane 

w nim warunki Programu. 

2. Regulamin Programu jest dostępny we wszystkich centrach dystrybucyjnych JAMA oraz na 

stronie www.gobarto.pl. Dodatkowych informacji na temat Programu udzielą w razie takiej 

potrzeby przedstawiciele handlowi JAMA. 

3. JAMA zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w tym destynacji 

Konferencji sprzedażowych z przyczyn niezawinionych przez JAMA. W przypadku takiej 

zmiany, informacja zostanie zakomunikowana Uczestnikom Programu na stronie 

internetowej: www.jama.pl  lub przez przedstawicieli handlowych JAMA. W przypadku braku 

akceptacji zmiany Regulaminu, Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia udostępnienia 

informacji o zmianie odstąpić od udziału w Programie.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będą miały zastosowanie 

odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

 


