Regulamin Promocji pod nazwą „Excellium i maskotki”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Excellium i maskotki” (dalej „Promocja”) jest Total Polska sp. z
o.o., z siedzibą w Warszawie (00-175), al. Jana Pawła II nr 80, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000019835, NIP: 522-01-00-798,
kapitał zakładowy 56 865 000 PLN wpłacony w całości, nr BDO 0000 75012 (dalej „Organizator”).
2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach paliw funkcjonujących
pod marką TOTAL, których lista stanowi załącznik nr 1 (dalej „Stacje Paliw”). Udział w Promocji jest
dobrowolny i bezpłatny.
3. Promocja trwa od dnia 13.01.2020 od godziny 00:00 do dnia 05.04.2020 r. do godziny 23:59 lub do
wyczerpania zapasów Produktu Promocyjnego.
4. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) na warunkach określonych w Regulaminie może być
każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w dniach
trwania Promocji, dokona jednorazowego zakupu (płatność gotówką lub kartą płatniczą) minimum
15 (piętnastu) lub więcej litrów paliwa Excellium na Stacji Paliw.
5. Za dokonane zakupy paliwa na Stacjach Paliw w ilościach określonych niniejszym Regulaminem,
Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania Produktu Promocyjnego. Produkty, które mogą
stanowić Produkt Promocyjny, zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 2 Szczegóły promocji
6. Uczestnik, który dokonał zakupu wskazanego w ust. 4 powyżej, jest uprawniony do:
1) przy zakupie minimum 15 (piętnastu) lub więcej litrów paliwa: Total Diesel Excellium lub
Total Excellium 98 na Stacji Paliw, do odebrania jednego Produktu Promocyjnego za 1zł
(jedną złotówkę)
7. Uczestnik, który dokonał zakupu wskazanego w ust. 4 powyżej i jest aktywnym klubowiczem
programu lojalnościowego Total Club, jest uprawniony do:
1) przy zakupie minimum 15 (piętnastu) lub więcej litrów paliwa: Total Diesel Excellium lub
Total Excellium 98 na Stacji Paliw, do:
i. odebrania jednego Produktu Promocyjnego za 1zł (jedną złotówkę) oraz
ii. otrzymania dodatkowych 5 punktów (oprócz punktów wynikających z transakcji).
Punkty przyznane w ramach Promocji zostaną naliczone automatyczne po
transakcji. W przypadku gdy na koncie będzie maksymalna liczba punktów, lub
Strona 1 z 6

TOTAL Classification: Restricted Distribution
TOTAL - All rights reserved

liczba punktów, która po dodaniu 5 punktów mogłaby przekroczyć maksymalną
liczbę punktów, punkty dodatkowe zostaną jednorazowo naliczone po odebraniu
pierwszej nagrody (spaleniu minimum pięciu punktów) w ramach programu Total
Club.
8. Warunkiem odebrania Produktu Promocyjnego jest przekazanie informacji pracownikowi Stacji
Paliw, realizującemu transakcję, o chęci otrzymania Produktu Promocyjnego w trakcie transakcji, o
której mowa w ust. 4 lub tuż po niej (przed odejściem od kasy). W późniejszym terminie tj. po
odejściu od kasy Uczestnikowi nie przysługuje możliwość odebrania Produktu Promocyjnego na
Stacji Paliw na podstawie dowodu zakupu paliwa.
9. Zakup paliwa, o wartości będącej wielokrotnością 15 (piętnastu) litrów paliwa na jednym dowodzie
zakupu, nie uprawnia do otrzymania więcej niż jednego Produktu Promocyjnego.
10.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji na zasadach opisanych Regulaminem, przy
założeniu, że 1 (słownie: jedna) transakcja, o której mowa w ust. 4 Regulaminu, upoważnia do
odebrania 1 (słownie: jednego) Produktu Promocyjnego.
11.Promocja nie może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora na Stacji
Paliw.

§ 2 Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji
12.Reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników na piśmie i
wysłane na adres: Total Polska sp. z o.o., al. Jana Pawła II nr 80, 00-175 Warszawa, z dopiskiem:
„Excellium i maskotki”. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie
Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi na reklamację np.: imię i nazwisko Uczestnika Promocji,
adres zamieszkania lub pobytu, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, miejsce i datę
zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść
żądania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany pisemnie,
pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 3 Dane osobowe
13.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) dane osobowe Uczestników Promocji, podane w związku z reklamacją, są przetwarzane
przez Organizatora w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji oraz obrony przed
roszczeniami wynikłych z niniejszej Promocji. Administratorem danych osobowych jest
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2)
3)

4)

5)
6)

Organizator - Total Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-175), al. Jana Pawła II nr
80,
w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail:
ms.pl-dane_osobowe@total.com,
podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w
celu wskazanym w pkt 1 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (zgodnie
z art. 6. ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych),
dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa
nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji
międzynarodowej,
dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń
wynikających z przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące
prawa:
i. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
ii. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
iii. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
iv. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych),
v. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
vii. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,

7) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez organizatora
przysługuje Uczestnikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani
umownym, nie podanie danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji
złożonej przez Uczestnika.
§ 4 Postanowienia końcowe
14.Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.total.com.pl, w biurze
Organizatora pod adresem: Total Polska sp. z o.o., al. Jana Pawła II nr 80, 00-175 Warszawa oraz na
każdej Stacji Paliw.
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15. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter informacyjny. Szczegółowe

zasady udziału w Promocji określa Regulamin.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Lista Stacji Paliw na których obowiązuje Promocja:
Stacja
TOTAL Słubice
TOTAL Zielona Góra
TOTAL Brójce
TOTAL Jarocin
TOTAL Szczecinek
TOTAL Bukowiec
TOTAL Grodzisk Wlkp.
TOTAL Ostroróg
TOTAL Chociw
TOTAL Swarzędz
TOTAL Brzeźnik
TOTAL Wólka Jagielczyńska
TOTAL Górecka
TOTAL Jędrzejów
TOTAL Kościan
TOTAL Przystajń
TOTAL Mierczyce
TOTAL Limanowa
TOTAL Jawor
TOTAL Obornicka
TOTAL Sędziszów Małopolski
TOTAL Wyśmierzyce
TOTAL Nowe Gizewo
TOTAL Graniczna
TOTAL Nisko

Adres
ul. Transportowa 12
al. Zjednoczenia 128a
ul. Słoneczna, Brójce
ul. Zaciszna 2a
ul. Waryńskiego 2
ul. Sątopska 10 Bukowiec
ul. Zielonogórska 4
Szamotulska 39
Chociw 12
Rabowicka 12
Brzeźnik 129
Wólka Jagielczyńska 1a
GÓRECKA 25
ul. Partyzantów 73
Kiełczewo ul. Poznańska 99,
ul. Antonów 60
Mierczyce 2
ul. Zygmunta Augusta 12
Szpitalna 7
ul. Obornicka 263
ul. Rzeszowska 35
ul. M. Konopnickiej 31
Nowe Gizewo 28
Graniczna 2c
ul. Sandomierska 265c
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kod

miasto

69-100
65-001
66-304
63-200
64-300
64-300
62-065
64-560
92-216
62-020
59-700
97-216
60-201
28-300
64-000
42-141
59-430
34-600
59-400
60-693
39-120
26-811
12-100
22-400
37-400

Słubice
Zielona Góra
Trzciel
Jarocin
Szczecinek
Nowy Tomyśl
Grodzisk Wlkp.
Ostroróg Wlkp.
Czerniewice
Swarzędz
Bolesławiec
Czerniewice
Poznań
Jędrzejów
Kościan
Przystajń
Wądroże Wielkie
Limanowa
Jawor
Poznań
Sędziszów Małopolski
Wyśmierzyce
Szczytno
Zamość
Nisko

ZAŁĄCZNIK nr 2
Produkty, które można otrzymać jako Produkt Promocyjny:
Opis maskotki
Beanie Boos DOTTY multicolor leopard

kod EAN
008421350124

Typ
Clip

Beanie Boos BLITZ - blue
unicorn

008421352081

clip

Beanie Boos RODNEY multicolor hamster

008421365586

clip

Beanie Boos DANGLER grey sloth

008421365593

clip

Beanie Babies LOLA multicolor llama

008421366019

clip

Beanie Boos FANTASIA multicolor unicorn

008421366194

clip
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Zdjęcie

Beanie Boos SKY HIGH pink giraffe

008421366392

Clip

Beanie Boos SLUSH - dog

008421365036

clip

Beanie Boos NORI multicolor narwhal

008421365609

Clip

Beanie Boos - pastel
platypus

008421352203

Clip
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