
REGULAMIN PROMOCJI  

„DLA OSZCZĘDNYCH”   

 

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem akcji „Dla oszczędnych” jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą 71-446 

Szczecin ul. Krasińskiego 79/80, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035565, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie 

      NIP 851 – 000 – 05 – 75, REGON 000981736 
 

2. Akcja jest  prowadzona przez Organizatora w 42 sklepach sieci Społem PSS w Szczecinie i Policach , na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. Lista sklepów stanowi załącznik nr 1. 

3. Promocja obowiązuje do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. 

4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami (w tym też rabatami reklamacyjnymi oraz wycenami 
indywidualnymi) obowiązującymi w czasie trwania Promocji.  

                         
                        § 2 ZASADY PROMOCJI 

 
1. Klient, który dokona zakupów za kwotę minimum 100 zł w ramach jednej umowy sprzedaży (jeden paragon o wartości 

łącznej minimum 100 zł), jest uprawniony do dokonania jednego zakupu towaru dostępnego w danym sklepie po 

obniżonej cenie będącego aktualnie w promocji „Dla oszczędnych”. Kwoty na dokumencie sprzedaży (paragonie, 

fakturze) nie podlegają zsumowaniu.  

 

2. Klient  jest uprawniony do zakupu towaru o masie maksymalnie nie większej niż 5 kg towaru promocyjnego po 

obniżonej cenie.  
 
  

3. Z minimalnej wartości dokumentu sprzedaży wyłączony jest zakup towaru objętego promocją „Dla oszczędnych” oraz 

napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa ), wyrobów tytoniowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, 

przedmiotów służących do karmienia niemowląt,  produktów leczniczych.  

       Jeżeli zakup będzie obejmować produkty , o których mowa powyżej, ich wartość zostanie odjęta od łącznej wartości   

       paragonu. 

 

4. Nazwa i cena towaru objętego promocją  „Dla oszczędnych” podawana będzie do wiadomości klienta  z 

wykorzystaniem  materiałów reklamowych zamieszczonych na billbordach i stronie www.spolem.szczecin.pl.  
 

5. Klient może również kupić produkt obowiązujący w  promocji  „Dla oszczędnych “ w cenie regularnej  bez             

spełniania warunku minimalnej wartości paragonu.  

 

 

§ 3. Odpowiedzialność Organizatora 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji, w tym dotyczące niemożliwości  
skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby sklepu biorącego udział  
w akcji, będącego Organizatorem Akcji w okresie trwania promocji. Reklamacja powinna być w formie pisemnej.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu  
kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje nie spełniające warunków,  
o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na  
przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Termin ten  
może ulec przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji.  O 
przedłużeniu Klient zostanie poinformowany.  

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów  
prawa.  

5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym,  
wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  

http://www.spolem.szczecin.pl/


6. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach  
reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu  
cywilnego.  
 
 

§ 4. Ochrona danych osobowych 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Organizator informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych osobowych, o których mowa w § 4  
ust. 2 niniejszego Regulaminu:  

a. administratorem  danych osobowych Uczestnika są poszczególne sklepy biorące udział w akcji, będące  
Organizatorem Akcji, w okresie trwania promocji;  

b. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na 
reklamację;  

c. odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Organizator;  
d. dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
e. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania  

reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika;  
2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz   prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do  cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie  odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

3. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych przyczyn związanych  ze 
swoją szczególną sytuacją  

4. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do GIODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego  dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

5. podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w punkcie § 4 ust. 2 Regulaminu jest warunkiem  
rozpatrywania reklamacji.  
 

 

     § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin promocji  dostępny jest w sklepach biorących udział w promocji „Dla oszczędnych”  oraz  

na stronie www.spolem.szczecin.pl 
 

2. Udział w promocji  oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

4. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Akcji z ważnych powodów, tj. wyczerpania zapasów Produktów  

Promocyjnych, czy działania siły wyższej, przy czym nie będzie to naruszać praw nabytych przez Klienta.



ZAŁĄCZNIK NR 1 
WYKAZ SKLEPÓW „SPOŁEM” PSS W SZCZECINIE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI            
DLA OSZCZĘDNYCH 

 

Lp. Nr sklepu Adres 

1 S-6 ul. Szybowcowa 34   

2 S-12 ul. E. Gierczak 27 "Pomorze" 

3 S-28 ul. Dąbrowszczaków 12 

4 S-38 ul. Włościańska 1  

5 S-41 ul. Stołczyńska 144   

6 S-43  ul. Pokoju 49    

7 S-54 ul. Boh. Warszawy 6 

8 S-64 ul. Żołędziowa 35  Zdroje 

9 S-66  ul. Romantyczna 66 

10 S-74 ul. 3-go Maja 10 

11 S-75 ul. Niepodległości 4 

12 S-78 ul. Monte Cassino 19e 

13 S-88 ul. Sielska 2 

14 S-97 ul. Pocztowa 40 

15 S-139 ul. Zyndrama z Maszkowic 28 " Pod Kasztanem" 

16 S-143 ul. K.Miarki 3a "Promyk" 

17 S-153 ul. Cedyńska 2 

18 S-154 ul. Przyjaciól Żołnierza 39 "Małgosia" 

19 S-165 ul. Krasińskiego 104 

20 S-166 ul. Niemierzyńska 10 "Kaśka" 

21 S-171 ul. Boh. Getta Warszawskiego 21 

22 S-178 ul. Śląska 19 

23 S-190 ul. Zamknięta 1 

24 S-216 ul. Czorsztyńska 47 

25 S-236 ul. Robotnicza 12 

26 S-241 ul. Wojska Polskiego 134 

27 S-244 ul. Unii Lubelskiej 32 "Marianna" 

28 S-252 ul. Goleniowska 32 

29 S-275 ul. Przyszłości 26  

30 S-302 ul. Krasińskiego 79 

31 S-451 ul. Wojska Polskiego 52 

32 S-452 ul.  Papieża Jana Pawła II 49 

33 S-454 ul. Wyzwolenia 6/8 

34 S-455 ul. Wyzwolenia 37 

35 OH-1 Ul. Monte Cassino 38 „Jowisz”   

36 OH-5 pl. B. Chrobrego 6 "Regulus", Police 

37 OH-6 ul. Lelewela 9 "Hermes" 

38 OH-7 ul. Parkowa 11 "Stoczniowiec" 

39 OH-8/s ul. Barbary 1a "Hala Piastowska" 

40 OH-11 ul. Reymonta 4 "Pogodno" 

41 OH-18 ul. E. Plater 82 "Castor" 

42 OH-23/s ul. Chopina 22 "Zakolanka" 

 
 


