
Regulamin Promocji „Łap Rabaty -7%” 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Łap Rabaty" 

2. Organizatorem Promocji jest Trokos Market Point Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdowie przy ul. 

Krakowskiej 409, 32-420 Gdów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie pod numerem                KRS: 0000418161, będącą podatnikiem od towarów i 

usług o numerze identyfikacyjnym                    NIP 683-207-92-74, REGON 122-552-452, zwany dalej „Organizator” 

3. Promocja organizowana jest na terenie Delikatesów Market Point mieszczących się przy ul. Aleja Pokoju 78, 31-

564 Kraków od dnia 01.07.2022 roku do 31.08.2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub 

wydłużenia Promocji w każdym momencie. Promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 

– 13:00 oraz w niedziele handlowe od 09:00 – 20:00 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Delikatesach Market Point biorących udział w 

Promocji oraz na stronie internetowej www.market-point.pl 

5. Stosowane w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

Uczestnik – każdy Klient Delikatesów Market Point, spełniający warunki opisane w  § 2.   

§ 2. 

ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI 
 

1. Promocja polega na udzieleniu rabatu -7%  od wartości dokonanych zakupów w Delikatesach Market Point przy 

ulicy Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków w dniach oraz godzinach wskazanych w § 1 

2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi aktualnie trwającymi  w wyżej wymienionym sklepie.  

3. Z Promocji wyłączone są  produkty alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz doładowania telefoniczne oraz 

paysafecards. 

4. Z Promocji wyłączone są produkty aktualnie objęte cenami promocyjnymi. Produkty te oznaczone są odpowiednio 

na sklepie.  

5. Promocja „Zacznij dzień od zniżki cen” nie łączy z promocjami dotyczącymi  „Zrób zakupy za 100zł – MAŁA KAWA 

GRATIS” oraz „Zrób zakupy za 350zł – RAFFAELLO GRATIS”  

§ 3 

REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje dotyczące zasad prowadzenia Promocji można zgłaszać: 

a. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: biuro@market-point.pl 
 
b. na piśmie pod adresem Organizatora  
 
c. na piśmie bezpośrednio w Delikatesach Market Point ul. Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków 
 
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny 

zgłaszającego reklamację 

http://www.market-point.pl/
mailto:biuro@market-point.pl


3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. O 

sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany na zgłoszeniu adres 

korespondencyjny, mailowy lub telefonicznie, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 § 4 
DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji (dalej „Dane”) jest Trokos Market Point 

Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą w Gdowie przy ul. Krakowskiej 409, 32-420 Gdów (dalej „Administrator”). Z 

Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@market-point.pl 

2. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji 

3. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji 

4. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych,  żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzanie danych, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres 

biuro@market-point.pl 

6. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie 

reklamacji. 

7. Dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu w jakim zostały 

nam powierzone i będą przez nas przechowywane przez okres uzasadniony interesem Administratora lub przepisami 

prawa. 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, a także odwołania Promocji w 

każdym czasie bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub odwołanie akcji promocyjnej 

nie może naruszyć praw Uczestników, czyli nie może nastąpić podczas trwania danego dnia akcji na ternie wyżej 

wymienionego sklepu.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym w momencie publikacji. 

2. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszej Promocji można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail biuro@market-point.pl 

3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez 

Uczestnika. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2022 roku 

 

                                                                                             Organizator: 
Trokos Market Point Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Krakowska 409 
32-420 Gdów 
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