
REGULAMIN KONKURSU 

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. 

„Najlepsza Restauracja programu Polskie Skarby Kulinarne” 

 
1. Organizator: 
Organizatorem konkursu jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzib    
w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisana do Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 0000047354 
przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydzia  Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 
012775559, kapita  zak adowy 257 068 680,00 z , kapita  wp acony 257 068 680,00 z , zwana dalej 
MAKRO. 
 
2. Miejsce oraz czas trwania konkursu: 
2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
2.2 Konkurs  trwa od 07.10.2019 r. do 29.02.2020 r.  

 
3. Uczestnicy konkursu:  
1. Uczestnikami konkursu s  przedsi biorcy , b cy klientami MAKRO prowadz cy restauracje, 

bior ce udzia  w Szlaku kulinarnym Warszawa, Zakopane i Podhale, Kraków, Trójmiasto i 
Pomorze, Wroc aw i Dolny sk.  

2. Poprzez okre lenie „Klient”, b  „Klient Makro” rozumie si  podmiot uprawniony do 
dokonywania zakupów na terenie zak adów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska 
S.A., nie b cy konsumentem, zarejestrowany w bazie Klientów prowadzonej przez 
MAKRO, którego przedstawicielom zosta a(y) wydana(e) karta(y) Klienta MAKRO. 

 
 
4. Cel konkursu: 
Celem konkursu jest wy onienie – na zasadach okre lonych w niniejszym regulaminie – najlepszej 
restauracji Uczestnika w ramach programu Polskie Skarby Kulinarne, które bior  udzia  w Szlaku 
kulinarnym. 

 
5. Zasady konkursowe i warunki uczestnictwa: 

5.1. W konkursie mog  uczestniczy  restauracje Uczestników bior ce udzia  w Szlaku kulinarnym  
w Warszawie,  Zakopanem i  Podhalu,  Krakowie ,  Trójmie cie  i  Pomorzu,  Wroc awiu i  Dolny 

sk. Lista lokali dost pna jest na stronie www.polskieskarby.pl.  
5.2. Wyboru najlepszej restauracji dokonuj  konsumenci poprzez przyznanie wybranemu 

lokalowi  na stronie www.polskieskarby.pl punktacji w skali od 1 do 5. Konsumenci bior  pod 
uwag  smak dania, obs ug  oraz atmosfer .  

5.3. Lokale, które zdob  najwi ksz redni  ocen , otrzymaj  tytu  Najlepszej Restauracji 
programu Polskie Skarby Kulinarne.  

5.4. Na podstawie najwi kszej redniej oceny zostanie wybrana najlepsza Restauracja Uczestnika 
w  ka dym  regionie,  tj.  w  Warszawie,  Krakowie,  Zakopanem  i  na  Podhalu,  we  Wroc awiu  i  
Dolnym sku, w Trójmie cie i na Pomorzu. 



5.5. Dodatkowo Uczestnik , którego restauracja, uzyska najwi ksz redni  ocen  spo ród 
wszystkich lokali z ka dego regionu otrzyma nagrod  g ówn .  

5.6. Tre  niniejszego regulaminu b dzie udost pniona w okresie trwania konkursu wszystkim jej 
potencjalnym uczestnikom na stronie internetowej www.polskieskarby.pl oraz na fanstronie 
MAKRO Polska www.facebook.com/MAKROPolska 

5.7. Oceny przyznane po terminie trwania konkursu, tj. 29.02.2020 r. nie b  brane pod uwag .  
5.8. Zwyci zcy zostan  wy onieni do dnia 19.03.2019 r. 
5.9. Wyniki konkursu zostan  opublikowane na stronie polskieskarby.pl  

 
6. Nagrody 

6.1. Restauracje Uczestników z najwy sz redni  ocen  w poszczególnym regionie otrzymaj  
tytu  Najlepszej Restauracji programu Polskie Skarby Kulinarne oraz nagrody rzeczowe w 
postaci bonów na zakupy w halach Makro o jednostkowej warto ci 1000 z  (s ownie: tysi c 

otych) brutto. 
6.2. Restauracja, która spo ród wszystkich bior cych udzia  w Szlaku kulinarnym, otrzyma 

najwy sz redni  ocen  od konsumentów otrzyma nagrod  g ówn  w postaci bonów na 
zakupy w halach Makro o cznej warto ci 2000 z otych (s ownie: dwa tysi ce z otych) 
brutto. 

6.3. Z uwagi na fakt, i  Nagrodzonymi s  podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz , 
równowarto  nagród b dzie stanowi  przychód z tej dzia alno ci. 

 
7. Komisja konkursowa 

7.1. Nadzór nad przebiegiem konkursu pe ni komisja, w której sk ad wchodz : 
 Magdalena Figurna  – Mened er ds. PR i Komunikacji Wewn trznej  
 Katarzyna Zasada-Ba ko – Starszy Specjalista ds. PR i Komunikacji Wewn trznej 
 Jakub Matelski  –Specjalista ds. PR i Komunikacji Wewn trznej 

 
8. Reklamacje  

8.1. Reklamacje dotycz ce przebiegu promocji mog  by  zg aszane w ci gu 7 dni od daty 
zako czenia promocji na adres Organizatora. 

8.2. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przes ana do uczestnika promocji zg aszaj cego 
reklamacje w ci gu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna. 
 

 
9. Postanowienia ko cowe 

9.1. MAKRO ponosi pe  odpowiedzialno  za tre  niniejszego regulaminu, przebieg Konkursu 
oraz ewentualne reklamacje. MAKRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
niniejszym regulaminie stosownym aneksem oraz ich og oszenia. 

9.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowie  regulaminu. W 
takim przypadku zobowi zany jest niezw ocznie poda  informacje o tych zmianach w sposób 
u niego przyj ty przed rozpocz ciem kolejnej tury konkursu. 

10. Rodo 
10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.   

Z Inspektorem Ochrony Danych mo na skontaktowa  si  pod adresem: 
ochrona.danych@makro.pl.  



10.2. Dane osobowe przetwarzane b  w celu wype nienia obowi zku prawnego 
(podatkowego) ci cego na Administratorze a ponadto w celach wskazanych poni ej, na 
podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi s :  
- przeprowadzenie i realizacja Promocji, w tym przekazanie Nagrody,  
- rozpatrywanie reklamacji, 
- dochodzenie ewentualnych roszcze  lub obrona przed zg aszanymi roszczeniami. 

10.3. W zwi zku z realizacj  Promocji, Administrator mo e powierzy  przetwarzanie 
danych osobowych innym podmiotom, w szczególno ci dostawcom rozwi za  
informatycznych oraz agencjom marketingowym. 

10.4. Dane osobowe b  przetwarzane nie d ej ni  b dzie to niezb dne do nale ytego 
przeprowadzenia i realizacji Promocji, jej rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na 
ewentualne reklamacje, chyba e obowi zuj ce przepisy prawa (np. podatkowego) 
wymagaj  od Administratora ich d szego przechowywania lub Administrator dysponuje 
inn  podstaw  prawn  uprawniaj  go do ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych 
osobowych mo e zosta  ka dorazowo przed ony o okres przedawnienia roszcze , je eli 
przetwarzanie danych osobowych b dzie niezb dne dla dochodzenia ewentualnych 
roszcze  lub obrony przed takimi roszczeniami.  

10.5. Uczestnikowi przys uguje prawo dost pu do swoich danych oraz ich sprostowania, 
usuni cia, ograniczenia przetwarzania, jak równie  prawo do przenoszenia danych 
osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj cego si  ochron  
danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
prawa. Uczestnikowi przys uguje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpo redniego, w tym profilowania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym 
profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa si  na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególn  sytuacj  Uczestnika. 

10.6. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemo liwia wzi cie udzia u w 
Promocji. 

10.7. Dane nie b  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji 
cz owieka, w tym profilowane. 
 

  


