
REGULAMIN PROMOCJI 7 + 1 GRATIS 

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się promocja organizowana pod 
nazwą „7+1Gratis”, który polega na tym, ze przypadku zakupu siedmiu dowolnych sosów gotowych z oferty marki Prymat 

GastroLine w butelce PET,  Uczestnik otrzyma jako Gratis - Musztardę stołową 1l Prymat GastroLine (dalej: „Promocja”).  

1. Organizatorem Promocji jest Prymat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-
337) przy ul. Chlebowej 14 (dalej: „Organizator”), posiadająca numer identyfikacyjny REGON 276681517 oraz numer 
identyfikacji podatkowej NIP 6332014478, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059133, 
kapitał zakładowy 200 160,00 zł 

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Celem Promocji jest promocja sosów gotowych marki Prymat GastroLine i Musztard Prymat Gastroline. 
4. Definicje: 

Uczestnik – przedsiębiorca/przedsiębiorstwo prowadzące lub obsługujące działalność gastronomiczną)  przy stacjach 
paliw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Zamówienie Promocyjne: (nabycie) podczas jednej transakcji zakupu 7 dowolnych rodzajów sosów gotowych Prymat 
GastroLine 1l spośród wskazanych w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Promocji.  
Gratis – Musztarda 1l Prymat GastroLine, dodawana do zakupu 7 dowolnych rodzajów sosów gotowych Prymat 

GastroLine 1l spośród wskazanych w niniejszym Regulaminie. (Przy czym gratis jest dodawany do każdych 7 nabytych  
sosów Prymat GastroLine podczas jednej transakcji zakupu lub wielokrotności liczby 7, tj. 7+1, 14+2, 21+3, itd.)   
  

 
 

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców/przedsiębiorstw prowadzących i/lub obsługujących działalność 
gastronomiczną (działalność gospodarcza) na stacjach paliw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Uczestnik, który: 
- skonstatuje się w czasie trwania Promocji z Organizatorem poprzez kanały komunikacyjne wskazane w reklamie 
Promocji „7+1 Gratis” (nr telefonu +48 506 006 930 lub formularz kontaktowy) zamieszczonej w drukowanym 

Raporcie – Liderzy Rynku - dostawcy dla stacji paliw - Raport 2023 oraz dostępnej w wersji elektronicznej Raportu na 
stronie www.petrolnet.pl w celu złożenia zamówienia towarów objętych niniejszą Promocją („Zamówienie 
promocyjne”).  
- dokona nabycia podczas jednej transakcji zakupu 7 dowolnych sosów Prymat GastroLine lub ich wielokrotności,  
- otrzyma do każdych 7 nabytych sosów Gratis w postaci Musztardy Prymat 1l GastroLine. 

3. Produkty objęte promocją:  

Indeks 

Wyrobu   
Nazwa produktu opakowanie gramatura 

3114065 Ketchup łagodny  butelka PET 1100 g  

3112621 Ketchup pikantny butelka PET 1 kg 

3109617 Majonez kremowy  butelka PET 950 g 

3109624 Musztarda stołowa butelka PET 1 kg 

3109621 Sos czosnkowy butelka PET 950 g 

3109623 Sos barbecue butelka PET 1 kg 

3113026 Sos mango-jalapeño butelka PET 1 kg 

3109616 Sos meksykański butelka PET 1 kg 

3109622 Sos duński remoulada butelka PET 950 g  



3113518 Sos Sweet Chilli butelka PET 1 kg 

3109625 Sos tysiąca wysp butelka PET 950 g  

3114093 Sos amerykański butelka PET 950 g  

 

4. Czas trwania Promocji: obowiązuje od dnia 24.02.2023 r. do 29.02.2024 r. albo do wyczerpania zapasów Produktów 
objętych Promocją.   

5. Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji, jeżeli za każdym razem będzie spełniał warunki 
określone w niniejszym Regulaminie.  

6. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji w przypadku wyczerpania 
zapasów produktów promocyjnych.  

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

8. Realizacją Zamówień Promocyjnych będą zajmowali się dedykowani Dystrybutorzy Organizatora.  

 

§ 3 REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: ul.  
Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój z dopiskiem (Promocja sosy 7+1 Prymat GastroLine) lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: kontakt@prymat.pl w czasie trwania Promocji, najpóźniej 14 dni od jej zakończenia.  

2. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie 
składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej). 

3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
(czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator 
zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu. 

4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostaną złożone 
później niż 14 dni po zakończeniu Promocji.   
 

 

§ 4 DANE OSOBOWE 

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszej Promocji jest Prymat sp. z o.o.  

w Jastrzębie-Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000059133, posługująca się numerem NIP 633-20-14-478, o kapitale zakładowym 200 160,00 zł, 
w całości opłaconym (dalej jako: „Administrator”). 

2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnicy mogą kontaktować się w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Promocji. Kontakt możliwy jest poprzez 
przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: rodo@prymat.pl lub na adres Administratora: Prymat sp. z o.o. w 
Jastrzębiu Zdroju (44-337), ul. Chlebowa 14. 

 

3.     Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 
U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 jako „RODO”). 

4, W trakcie Promocji, w celu jej prawidłowej realizacji będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: imię i 
nazwisko, numer NIP wraz z nazwą firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

 Dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem,  
(zawierania transakcji; dokonywania dostawy zamówionych produktów, obsługi reklamacji oraz zwrotów; obsługi 
zapytań i zgłoszeń, etc.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prymat, którym jest w szczególności 
prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienie należytego przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, prowadzenie działań marketingowych, (np.  
w celu prezentacji nowości), zapewnienie usług płatniczych, windykacja należności.  

5.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w czasie trwania Promocji i po jej zakończeniu, w zakresie jakim będzie 
to konieczne do realizacji Promocji i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, tj.  
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  - do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w Promocji, 
- przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa.    
Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

6.     Uczestnik, którego dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 
celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw 

należy skontaktować się na adres e-mail: rodo@prymat.pl lub pisząc listownie na adres Prymat sp. z o.o. w Jastrzębiu-
Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14. 

7.     Organizator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom na podstawie umów zawartych  
w oparciu o art. 28 RODO. 

8.   Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania danych osobowych.  

9.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji, wystawienia dokumentów 
księgowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2023 r. od godziny 9.00 i obowiązuje przez czas trwania Promocji, nie dalej 
jednak niż do zakończenia okresu reklamacyjnego Promocji. 

2. W czasie trwania Promocji Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 

https://www.prymatgastroline.pl/promocja-sosy 
3. Informację o zakończeniu Promocji Organizator zamieści na stronie: https://www.prymatgastroline.pl/promocja-sosy 
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego w Polsce. 
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