
 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej -  Program Kolekcjonerski Gamusie 
I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ  
Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:  

1. Organizator  
  
Organizatorem akcji promocyjnej pt. Program Kolekcjonerski Gamusie (dalej: Program jest 
Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 15 (02-548 Warszawa), 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280288, NIP: 521-34-29-474, 
REGON: 140933878 (dalej: Organizator). Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki 
uczestnictwa w Programie.  

2. Program/Akcja 
Akcja promocyjna zorganizowana przez Organizatora w sieci sklepów zrzeszanych przez spółkę 
Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym zwłaszcza w sklepach pod nazwą 
„Gama”, dalej: „Sklepy”) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
Program jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 i nast. kc. 

3. Regulamin  
Regulamin określający zasady udziału w Programie. Regulamin dostępny jest w Sklepach oraz na 
stronie internetowej www.gamusie.pl  

4. Uczestnik  
Każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która przystapi do Programu na warunkach  
określonych w Regulaminie. 

5. Sklep  
Sklep zrzeszony w sieci sklepów Organizatora, w tym sklep działający pod szyldem „Gama” lub 
innym. Wykaz Sklepów, w których odbywa się Program, jest publikowany w siedzibie Organizatora i 
na stronie internetowej www.gamusie.pl.  

6. Karta Kolekcjonerska  
Ulotka zawierająca wizualizację Produktu Promocyjnego oraz miejsca na 140 Naklejek, na której 
Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki dostępne w Sklepach na warunkach 
Regulaminu. Wzór Karty Kolekcjonerskiej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

7. Naklejka 
Samoprzylepny znaczek z wizerunkiem misia-maskotki dostępny w Sklepach na warunkach 
Regulaminu. 

8. Produkt Promocyjny 
a) maskotka pluszowa – miś Gamuś w jednym z sześciu dostępnych wzorów, które przy realizacji 
uprawnień Uczestników do odbioru Produktu Promocyjnego na warunkach Regulaminu, traktowane 
są jako równoważne, o wartości 25 zł zł 
b) książka pt. „Wielkie gotowanie na ulicy Czereśniowej” o wartości 42 zł. 

  
  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
Program trwa od dnia 12 września 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r. lub do wyczerpania zapasów 
Produktów Promocyjnych. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów Produktów 
Promocyjnych poprzez stosowne informacje umieszczone w Sklepach  
III. ZASADY AKCJI  

1. Program skierowany jest do Uczestników, którzy w trakcie trwania Programu zbiorą na Karcie 
Kolekcjonerskiej co najmniej dwadzieścia Naklejek w polach ponumerowanych od 1 do 20, zgodnie 
z zasadami, o których mowa w punkcie III.2 .  



 

 

2. Z zastrzeżeniem postanowień punktów III.7 i III.8, Uczestnik za każde pełne 25 złotych (słownie: 
dwadzieścia pięć złotych) wydane jednorazowo na zakupy w jednym ze Sklepów w okresie 
obowiązywania Programu, otrzyma od kasjera/sprzedawcy podczas dokonywania płatności – 
wydawaną wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (np. paragonem) – jedną 
Naklejkę oraz przy pierwszym zakupie w czasie trwania Programu Kartę Kolekcjonerską, na którą 
należy przykleić Naklejki. Przykładowo, w przypadku zakupów dokonanych za:  

a) kwotę równą lub wyższą niż 25 zł, ale niższą niż 50 zł Uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) 
Naklejkę;  

b) kwotę równą lub wyższą niż 50 zł, ale niższą niż 75 zł Uczestnik otrzyma 2 (słownie: dwie) 
Naklejki;  

c) kwotę równą lub wyższą niż 75 zł, ale niższą niż 100 zł Uczestnik otrzyma 3 (słownie: trzy) 
Naklejki, itd.  

3. Uczestnik, który zbierze 20 (słownie: dwadzieścia) Naklejek i naklei je na Kartę Kolekcjonerską w 
kolejno ponumerowanych polach od 1 do 20 na niebieskim tle, a następnie – w okresie trwania 
Programu – okaże kasjerowi lub sprzedawcy w jednym ze Sklepów tak uzupełnioną Kartę 
Kolekcjonerską, uzyska prawo do odbioru Produktu Promocyjnego: maskotki miś Gamuś.. 
Realizacja prawa do odbioru Produktu Promocyjnego następuje przez oderwanie i zatrzymanie 
przez kasjera/sprzedawcę jednego kuponu z napisem „GAMUŚ”, znajdującego się na Karcie 
Kolekcjonerskiej obok naklejonych na kolejno ponumerowanych polach dwudziestu Naklejek, a 
następnie wydanie jednego Produktu Promocyjnego: maskotki miś Gamuś spośród dostępnych w 
danym Sklepie. Jedna Karta Kolekcjonerska uprawnia do odbioru maksymalnie sześciu Produktów 
Promocyjnych w postaci maskotek - miś Gamuś, przy czym odbiór każdego Produktu 
Promocyjnego następuje po spełnieniu warunków określonych w niniejszym postanowieniu. 

4. Uczestnik, który zbierze 20 (słownie: dwadzieścia) Naklejek i naklei je na Kartę Kolekcjonerską w 
kolejno ponumerowanych polach od 1 do 20 na zielonym tle, a następnie – w okresie trwania 
Programu – okaże kasjerowi lub sprzedawcy w jednym ze Sklepów tak uzupełnioną Kartę 
Kolekcjonerską, uzyska prawo do odbioru Produktu Promocyjnego: książki pt. “Wielkie gotowanie 
na ulicy Czereśniowej”. Realizacja prawa do odbioru Produktu Promocyjnego następuje przez 
oderwanie i zatrzymanie przez kasjera/sprzedawcę jednego kuponu z napisem „KSIĄŻKA” 
znajdującego się na Karcie Kolekcjonerskiej obok naklejonych dwudziestu Naklejek, a następnie 
wydanie jednego Produktu Promocyjnego - książki. Jedna Karta Kolekcjonerska uprawnia do 
odbioru jednego Produktu Promocyjnego w postaci książki, przy czym odbiór tego Produktu 
Promocyjnego następuje po spełnieniu warunków określonych w niniejszym postanowieniu. 

5. Po upływie okresu trwania Programu Karty Kolekcjonerskie tracą ważność i nie będą uprawniały do 
odbioru jakiegokolwiek Produktu Promocyjnego.  

6. Naklejki, Karty Kolekcjonerskie oraz Produkty Promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent 
pieniężny lub rzeczowy., a nadto nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż 
określony w niniejszym Regulaminie.  

7. Z Programu wyłączone są następujące towary:  
a) napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 
2012, poz. 1356 ze zm.);  

b) wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.);  

c) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);  

d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt.  

8. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup towarów, o których 
mowa w punkcie III.7 powyżej, wówczas odpowiednia ilość Naklejek zostanie wydana przez kasjera 
na podstawie wartości  towarów, pozostałej po odjęciu ceny towarów wyłączonych z Programu.  



 

 

9. Z udziału w Programie są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym pracownicy 
oraz zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty współpracujące z 
Organizatorem przy organizacji niniejszej Programu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie 
uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, 
powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.  

 
IV. REKLAMACJE  

1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwiania 
odbioru Produktu Promocyjnego  mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: 
czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie II.12 
powyżej w formie pisemnej na adres:  
Partnerski Serwis Detaliczny, Porosły 70, 16-070 Choroszcz k/Białegostoku 
 

2. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi prawa do odbioru Produktu 
Promocyjnego w jednym ze Sklepów, mimo spełnienia przez niego wszystkich warunków oraz 
dostępności Produktów Promocyjnych w tym Sklepie, do reklamacji należy dołączyć Kartę 
Kolekcjonerską uzupełnioną o naklejone na nią co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia) Naklejek i 
nienaruszony sąsiadujący z nimi kupon z napisem „GAMUŚ” lub „KSIĄŻKA” oraz opis okoliczności 
stanowiących podstawę reklamacji.  

	
3. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania 
reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz dowody potwierdzające jej 
zasadność.  

4. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternaście) dni. O wyniku postępowania 
reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres 
podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest 
wiążąca i ostateczna. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia 
jego praw na drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu prowadzonym przed innym 
właściwym organem. W szczególności do dochodzenia praw przed właściwym organem lub sądem 
nie jest wymagane wyczerpanie przez Uczestnika drogi postępowania reklamacyjnego opisanego w 
niniejszym Regulaminie.  

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień niniejszego 
Regulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez Organizatora lub 
personel Sklepu możliwości odbioru Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi przysługuje względem 
Organizatora roszczenie bonu o wartości 25 zł, Roszczenie to nie przysługuje, jeśli przyczyną 
odmowy wydania Produktu Promocyjnego była jego niedostępność w Sklepie z uwagi na 
wyczerpanie zapasów.  

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji jest „Partnerski Serwis 

Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 15.  
2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Fireball Sp. z o.o. z siedzibą w 

Koziegłowach przy ul. Poznańskiej 56, 62-028 Koziegłowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541258, 
posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, NIP 7773245919, REGON 360662133, w 
szczególności w zakresie obsługi dodatkowego Konkursu “Rodzinne gotowanie”.  

3. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@psd.biz.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora z dopiskiem „Akcja promocyjna: Rodzinne Gotowanie".  

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik Akcji może skontaktować 
się poprzez adres e-mail   lub pisemnie na adres siedziby administratora z iod_psd@eurocash.pl
dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 



 

 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.  

5. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w celu: 
a) ewentualnego rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności 
przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną 
reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
b)  ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania 
jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do 
umożliwienia administratorowi ustalenie, do- chodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi 
ze złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

6. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w 
zakresie obsługi klienta oraz, w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą 
tradycyjną, operatorom pocztowym. 

7. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i 
udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez administratora. 

8. Każdemu Uczestnikowi Akcji, który złożył reklamację, przysługuje prawo dostępu do jego danych 
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

9. Każdemu Uczestnikowi Akcji, który złożył reklamację, przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 
osobowych.  

10. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, 
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).  

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i rozpatrzenia 
ewentualnej reklamacji.  

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Akcji, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na 
podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do 
Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu 
nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie II 
powyżej.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia 
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

4. Poprzez odbieranie od kasjera Naklejek Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na udział w Akcji.  

5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia 
organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia 
przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego 
postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony 
praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak 
najbardziej zbliżonych do pierwotnych jego postanowień.  

 
Załącznik nr 1 



 

 

Wizualizacja Karty Kolekcjonerskiej  
Załącznik nr 2  
Opis Produktów Promocyjnych  
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Załącznik nr 1 
Opis produktów promocyjnych 

 
 

pluszowa maskotka miś - Gamusiowa Córka w 
ilości 5000	

pluszowa maskotka miś - Gamusiowy Syn w 
ilości 3500	

pluszowa maskotka miś - Gamusiowa Mama w 
ilości 3500	

pluszowa maskotka miś - Gamusiowy Tata w 
ilości 3500	

pluszowa maskotka miś - Gamusiowy Dziadek w 
ilości 2500	

pluszowa maskotka miś - Gamusiowa Babcia w 
ilości 2500	

	


