
REGULAMIN 
Programu PWS 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem „Programu PWS” jest GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie  ul. Kłobucka 25, 

02-699 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, NIP 699-17-81-489, REGON 411141076, Nr BDO 
000014202 z kapitałem zakładowym w wysokości 278 002 290,00 zł, opłaconym w całości 
zwanym dalej Organizatorem. 

2. „Program PWS” prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od  9 
czerwca –30 czerwca 2019 roku (dalej również jako: Program) lub do wyczerpania puli nagród 
w dyspozycji Organizatora. 

3. Celem Programu jest wsparcie sprzedaży towarów wymienionych w Ulotce,  znajdujących się 
w ofercie handlowej Organizatora oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży.  

4.  „Program PWS” adresowany jest do bezpośrednich Odbiorców Centrów Dystrybucyjnych 
GOBARTO (wskazanych w §5 pkt. 5), prowadzących działalność gospodarczą w postaci 
placówek handlu detalicznego, którzy przystąpili do Programu zgodnie z §2 ust.2. W 
programie mogą uczestniczyć osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 
postaci placówek handlu detalicznego, przy czym uczestnikami Programu nie mogą być 
pracownicy GOBARTO,  jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  

5. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu stają się 
osoby/podmioty, które w okresie wskazanym w ust. 2 dokonają zakupu dowolnych towarów 
wymienionych w ulotce,   w  Centrach Dystrybucyjnych GOBARTO zgodnie z zasadami 
określonymi w § 2 i 3 poniżej. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest terminowe regulowanie zobowiązań wobec 
Organizatora, w tym przede wszystkim zobowiązań dotyczących płatności za dostarczony 
towar.  

7. Program prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega przepisom ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. 
zm.). 

 
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 
1. Program jest przeznaczony dla osób lub podmiotów określonych w §1 pkt. 4, zwanych 

dalej każdy oddzielnie „Uczestnikiem”.  
2. „Uczestnik” spełnia warunki uczestnictwa w Programie, jeśli: 

a. w ciągu tygodnia kalendarzowego w trakcie trwania „Programu PWS” zakupi wyroby 
wymienione w ulotce na podstawie dowodów zakupu (faktura VAT). Na potrzeby 
niniejszego Regulaminu pierwszy tydzień kalendarzowy trwa od 10.06.2019 r. do 
16.06.2019 r., kolejny: 17.06.2019 r.–23.06.2019 r., oraz 24.06.2019 r.– 30.06.2019 r. 

b. spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie.  
 
 

§3 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA 
 

1. Zakup przez Uczestnika w danym tygodniu kalendarzowym: 
a) towarów wymienionych w Ulotce w ilości co najmniej 150 kg uprawnia 

Uczestnika do otrzymania wybranej nagrody spośród: materac  welurowy 
191/137/22 cm, namiot plażowy lub basen ogrodowy dmuchany 201x150x51cm; 



b) towarów wymienionych w Ulotce w ilości co najmniej 70 kg uprawnia Uczestnika 
do otrzymania wybranej nagrody spośród:  basen ogrodowy dmuchany 
165x104x25cm, zestaw-badminton lub koc turystyczny 175x135cm; 

c) towarów wymienionych w Ulotce w ilości co najmniej 30 kg uprawnia Uczestnika 
do otrzymania wybranej nagrody spośród: basen ogrodowy dmuchany 
86x86x25cm, karimata 190x50x06cm lub kółko do pływania  śr. 119 cm. 

2. Wielokrotne osiągnięcie przez Uczestnika w danym tygodniu kalendarzowym 
któregokolwiek z poziomów wskazanych w lit. a), b) lub c), uprawnia go do uzyskania 
kolejnych nagród. 

3. O dacie zakupu decyduje data sprzedaży wskazana na fakturze VAT. Towary zwrócone 
przez Uczestnika lub podlegające zwrotowi pomniejszają wartość dokonanego przez 
niego zakupu.  

4. Rozliczenie Programu i wydanie bonów nastąpi w terminie do dnia  14 lipca 2019 roku.  
5. Uprawnienie do otrzymania nagrody nie może być przenoszone na inne podmioty lub 

osoby. Do odbioru nagrody uprawniony jest Uczestnik lub osoba przez niego pisemnie 
upoważniona. Nieodebranie przez Uczestnika nagrody w terminie o którym mowa w ust. 
3 powyżej oznacza rezygnację Uczestnika z otrzymania nagrody. 

 
§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest GOBARTO S.A. (ul. Kłobucka 25, 02-699 

Warszawa). 
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe w Spółce możliwy jest pod adresem  

a. email: dane.osobowe@gobarto.pl 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w  Programie 

PWS . Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji programu zgodnie z jej 
regulaminem.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z 
obowiązku realizacji Programu PWS - art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 
25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”), tj. uzasadniony interes administratora, którym jest 
przeprowadzenie Programu PWS.  

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania realizacji Programu PWS 
oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w tym 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 pkt 2) powyżej lub na adres korespondencyjny administratora wskazany w 
pkt 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. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

Programu PWS. 
 
 

§5 REKLAMACJE 
 



1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie (tj. 
listownie) do dnia 14 lipca 2019 roku na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy, nazwę firmy, 
dokładny adres firmy Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, jasno 
sformułowane żądania Uczestnika, podpis Uczestnika. 

3. Reklamację rozpatrzy Organizator i powiadomi o decyzji Uczestnika Programu, niezwłocznie 
lecz nie dłużej niż w terminie 7 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu 
reklamacji, listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji. 

 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w tym 

otrzymywanych przez Uczestnika nagród, z przyczyn niezawinionych przez Organizatora. W 
przypadku takiej zmiany, informacja zostanie zakomunikowana Uczestnikom Programu na 
stronie internetowej: www.gobarto.pl lub przez przedstawicieli handlowych GOBARTO. W 
przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia 
udostępnienia informacji o zmianie odstąpić od udziału w Programie. 

2. Regulamin Programu jest dostępny we wszystkich Centrach Dystrybucyjnych GOBARTO oraz 
na stronie www.gobarto.pl. Dodatkowych informacji na temat Programu udzielą w razie 
takiej potrzeby przedstawiciele handlowi GOBARTO. 

3. Lista Centrów dystrybucyjnych GOBARTO: 
a. WARSZAWA, ul. Krakowiaków 54 
b. WARSZAWA, Ząbki, ul. Piłsudskiego 180 (Giełda Praska, hala A10) 
c. KRAKÓW, ul. Cystersów 22 
d. KATOWICE, ul. Obroki 130  
e. CIECIERZYN, Elizówka 65 (Lubelski Rynek Hurtowy)  
f. RADOM, ul. Lubelska 65 
g. GDAŃSK, ul. Wodnika 50 
h. POZNAŃ,  ul. Chemiczna 2 
i. OLSZTYN, ul. Lubelska 44D  

 
 
   
ORGANIZATOR 


