REGULAMIN I EDYCJI PROGRAMU WSPARCIA SPRZEDAŻY
„STRAGAN KORZYŚCI”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu Wsparcia Sprzedaży „STRAGAN KORZYŚCI” (dalej: Program) jest
GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 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 69917-81-489, REGON 411141076, Nr Rejestrowy BDO 000014202, z kapitałem zakładowym w
wysokości 278 002 290,00 zł, opłaconym w całości (dalej: GOBARTO).
2. I edycja Programu trwa w okresie od 16 listopada 2020 r. do 27 lutego 2021 r.
3. W Programie mogą uczestniczyć osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą
w zakresie sprzedaży detalicznej mięsa i/lub produktów mięsnych współpracujące
z GOBARTO, przy czym Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy GOBARTO, 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 staje się osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej) lub spółka handlowa,
która zgłosi swój udział w Programie podpisując Kartę uczestnictwa, której wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu. Karta uczestnictwa musi zostać dostarczona do GOBARTO przed
rozpoczęciem lub w czasie trwania Programu. W karcie uczestnictwa musi zostać wskazany
adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika Programu do kontaktów w sprawie Programu.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie w trakcie I Edycji Programu będzie aktywne i przenosi
się na kolejne edycje Programu, jeżeli będą organizowane, chyba że Uczestnik zrezygnuje z
udziału w kolejnej Edycji Programu, o czym poinformuje poprzez złożenie stosownego
oświadczenia GOBARTO, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań
finansowych wobec GOBARTO. W przypadku uchybienia temu warunkowi, GOBARTO 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 GOBARTO.
§2. ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU
1. Programem objęte są wszystkie towary znajdujące się w ofercie handlowej GOBARTO
oznaczone logo „Swojski Stragan” (dalej: Towary). Za zakup każdego kilograma Towarów
oznaczonych czerwonym logo „Swojski Stragan” Uczestnik otrzyma cztery (4) punkty. Za zakup
każdego kilograma Towarów oznaczonych zielonym logo „Swojski Stragan” Uczestnik otrzyma
dwa (2) punkty.
2. Dodatkowo, GOBARTO wydaje Katalog (dalej: Katalog), w którym wskazuje Towary, dla
których przypisana jest indywidualna liczba punktów w I Edycji Programu.
3. Do Katalogu w trakcie trwania I Edycji Programu mogą być dołączane przez GOBARTO
specjalne karty, bądź gazetki promocyjne z Towarami, do których przypisana jest
indywidualna liczna punktów w I Edycji Programu, a których zakup w okresie tam wskazanym
będzie uwzględniany przy rozliczeniu Programu.

4. Każdy Uczestnik Programu gromadzi punkty w I Edycji Programu dla każdej ze swoich
placówek handlowych (detalicznych) oddzielnie (punkty przypisywane według adresu
dostawy), od daty zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie, tj. od dnia rozpoczęcia
Programu w przypadku uczestników zgłoszonych przed terminem rozpoczęcia programu, albo
od daty przekazania do GOBARTO podpisanej i wypełnionej Karty uczestnictwa, z tym
zastrzeżeniem, że przekazanie karty uczestnictwa do dnia 31 grudnia 2020 r. powoduje
naliczanie punktów od początku trwania Programu.
5. Punkty zebrane w danej edycji Programu nie mogą być przenoszone na ewentualne kolejne
edycje Programu oraz osoby trzecie.
6. Zbierane przez Uczestników Programu punkty w okresie trwania Programu będą uprawniały
danego Uczestnika, po spełnieniu warunku opisanego w §3 poniżej do otrzymania Karty
przedpłaconej na okaziciela (dalej: Karta) i nagrody pieniężnej.

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROGRAMIE
1. Każdy Uczestnik Programu otrzyma w czasie trwania Programu indywidualnie mu przypisane
Karty przedpłacone na okaziciela (dalej: Karty) na każdą placówkę handlową Uczestnika.
Karta będzie początkowo „pusta”, tj. nie będą na niej zgromadzone żadne środki pieniężne.
Na prośbę Uczestnika GOBARTO może dostarczyć jedną wspólną Kartę przypisaną do
wszystkich placówek handlowych Uczestnika.
2. Po upływie terminu ważności Karty Uczestnik Programu otrzyma nową Kartę z terminem
ważności nie krótszym niż pięć miesięcy, licząc od dnia otrzymania karty.
3. Uczestnik będzie zobowiązany do aktywowania Karty zgodnie z otrzymaną wraz z nią
instrukcją.
4. Każdy Uczestnik Programu, który zgromadzi 1000 punktów indywidualnie na daną placówkę
handlową otrzyma od GOBARTO nagrodę pieniężną w kwocie 80 PLN, która to kwota
zostanie wpłacona przez GOBARTO na przypisaną tej placówce handlowej Kartę. Po
zgromadzeniu limitu 1000 punktów, punkty liczone są Uczestnikowi dalej i po osiągnięciu
każdego kolejnego 1000 punktów otrzyma on kolejne doładowanie karty w kwocie po 80 zł.
Taki sposób rozliczenia dotyczy również Uczestników, którzy wybrali jedną wspólną Kartę
przypisaną do wszystkich placówek handlowych Uczestnika.
5. Przekazanie GOBARTO poprawnie wypełnionej Karty uczestnictwa gwarantuje Uczestnikowi
dodatkowe, jednorazowe doładowanie Karty w kwocie 20 zł pod warunkiem uzyskania 1000
punktów w Programie przy pierwszym doładowaniu zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Każda aktywowana Karta może być przez Uczestnika wykorzystana do zakupu towarów lub
usług w placówkach handlowych stacjonarnych lub internetowych, które obsługują dany
rodzaj Karty, do limitu doładowania Karty wyznaczonego przez GOBARTO.
7. Środki zgromadzone na Karcie mogą być przez Uczestnika Programu wykorzystane w okresie
ważności Karty widocznym na jej awersie, który w każdym przypadku nie będzie krótszy niż 2
miesiące od dnia jej dostarczenia Uczestnikowi. Nieskorzystanie ze środków zgromadzonych
na Karcie w tym czasie oznacza ich przepadek i utratę przez Uczestnika prawa do korzystania
z nich. Uczestnik przyjmuje to do wiadomości i zrzeka się w tym zakresie roszczeń wobec
GOBARTO.
8. Uprawnienie do otrzymania Karty i nagrody pieniężnej w ramach Programu nie może być
przenoszone na osoby trzecie.
§4. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PRZEDPŁACONEJ

1. Każdy Uczestnik Programu, który otrzyma Kartę na zasadach określonych w §3 jest
zobowiązany do korzystania z niej zgodnie z dołączoną do niej instrukcją oraz niniejszym
Regulaminem.
2. Uczestnik Programu samodzielnie aktywuje otrzymaną Kartę, zgodnie z dołączoną do niej
instrukcją. Uczestnik Programu nada Karcie jej indywidualny kod PIN.
3. GOBARTO informuje, że:
a) nie wolno dokonywać transakcji nieaktywnymi Kartami;
b) nie można dokonywać żadnych zmian na Kartach – gdyż może to skutkować odmową
przyjęcia Karty,
c) Karta może być użyta wyłącznie, jako forma zapłaty za towary i usługi w punktach
akceptujących dany rodzaj Karty;
d) Kartami można dokonywać transakcji tylko do wysokości doładowania danej Karty;
e) punkty handlowo-usługowe mają prawo odmówić przyjęcia Kart uszkodzonych
i niepodpisanych;
f) Karta posiada termin ważności, wydrukowany na awersie Karty, po upływie którego nie
można nią dokonywać transakcji;
g) Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o utracie bądź zniszczeniu
Karty.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące korzystania z Karty oraz reklamacje dotyczące jej działania
można zgłaszać na adres e-mail: program@gobarto.pl.
5. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od
momentu zaistnienia przyczyny reklamacji. Późniejsze zgłoszenie reklamacji może
powodować odrzucenie reklamacji bez jej merytorycznego rozpatrzenia, co Uczestnik
Programu przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
6. GOBARTO nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie przez Uczestnika ze środków
pieniężnych zgromadzonych na Karcie w ramach Programu, jeżeli Karta ulegnie zniszczeniu,
zepsuciu, zostaną dokonane na niej jakiekolwiek zmiany, utraci ważność z uwagi na upływ
terminu jej ważności, nie zostanie przez Uczestnika aktywowana, bądź zostanie utracona.
§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest GOBARTO S.A. (ul. Wspólna 70, 00-687
Warszawa).
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe w Spółce możliwy jest pod adresem email:
dane.osobowe@gobarto.pl
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Programie
„STRAGAN KORZYŚCI”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z
obowiązku realizacji Programu „STRAGAN KORZYŚCI”- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.
uzasadniony interes administratora, którym jest przeprowadzenie ww. Programu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Sodexo Benefits and Rewards Services
Polska/lub Sp. z o. o. (udostępniający karty przedpłacone) oraz bank będący wydawcą kart i
operatorem systemu kart, a także usługodawcy GOBARTO np. w zakresie IT.
6. 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 przedawnienia rozliczeń publicznoprawnych.

7. 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.
8. Administrator danych nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. 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 GOBARTO oraz
na stronie www.gobarto.pl. Dodatkowych informacji na temat Programu udzielą w razie
takiej potrzeby przedstawiciele handlowi GOBARTO.
3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
4. GOBARTO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z przyczyn
niezawinionych przez GOBARTO. W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie
zakomunikowana Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.gobarto.pl, przesłana
za pośrednictwem poczty elektronicznej 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 dalszego udziału w Programie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będą miały zastosowanie
odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu I Edycji Programu Wsparcia Sprzedaży „STRAGAN KORZYŚCI”
KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „STRAGAN KORZYŚCI”
1. UCZESTNIK: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……
[pełne dane uczestnika: firma, siedziba, adres, NIP]

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
(dalej: Uczestnik).
2. PLACÓWKA HANDLOWA: …………………………………………………………………………………………………………………
[dane placówki handlowej: adres, przypisany kod GOBARTO ]

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
3. Imię i nazwisko, funkcja osoby reprezentującej Uczestnika: …………………………………….………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
4. INDYWIDUALNY NUMER KARTY PRZEDPŁACONEJ UCZESTNIKA:

5. Adres e-mail Uczestnika do kontaktów w sprawie Programu: ……………………..…..………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
6. Numer telefonu Uczestnika do kontaktów w sprawie Programu: ……………………..…..………….…………….
7. Uczestnik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu „STRAGAN KORZYŚCI”,
akceptuje w całości warunki określone ww. Regulaminem oraz zgłasza swoje uczestnictwo w
Programie „STRAGAN KORZYŚCI”.
8. Uczestnik niniejszym potwierdza otrzymanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych.
___________________
miejscowość, data

___________________
czytelny podpis i pieczęć

Klauzula informacyjna dla Uczestników Programu „STRAGAN KORZYŚCI”
(rozporządzenie 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, dalej zwane
RODO)
1.
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest GOBARTO S.A. (ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa).
2.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe w Spółce możliwy jest pod adresem email: dane.osobowe@gobarto.pl
3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Programie „STRAGAN KORZYŚCI”.
4.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Programu
„STRAGAN KORZYŚCI”- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes administratora, którym jest przeprowadzenie ww. Programu.
5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Sodexo Benefits and Rewards Services Polska/lub Sp. z o. o. (udostępniający karty
przedpłacone) oraz bank będący wydawcą kart i operatorem systemu kart, a także usługodawcy GOBARTO np. w zakresie IT.
6.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu i jego kolejnych edycji (chyba że Uczestnik zrezygnuje z
uczestnictwa w Programie) oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Programie, a także ewentualny okres
dochodzenia roszczeń i okres przedawnienia rozliczeń publicznoprawnych.
7.
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.
8.
Administrator danych nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 2
do Regulaminu I Edycji Programu Wsparcia Sprzedaży „STRAGAN KORZYŚCI”

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„STRAGAN KORZYŚCI” (WZÓR)

1. UCZESTNIK: ………………………………………………………………………………………………………………..……
[pełne dane uczestnika: firma, siedziba, adres, NIP]
(dalej: Uczestnik).
2. Imię i nazwisko, funkcja osoby reprezentującej Uczestnika: …………………………………….………………………
3. Uczestnik niniejszym oświadcza, że rezygnuje z uczestnictwa w Programie „STRAGAN KORZYŚCI” z
dniem …………………….. r. [należy wpisać datę doręczenia oświadczenia przedstawicielowi GOBARTO]

___________________
miejscowość, data

___________________
czytelny podpis i pieczęć

