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Regulamin promocji Zyskaj z Shell Helix 

 (zwany dalej „Regulaminem”) 

 

 

Biorąc udział w niniejszej promocji, uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na treść 

niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. 

 

1. Organizatorem promocji „Zyskaj z Shell Helix”" (dalej „Promocja”) jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa, KRS: 0000005239, NIP: 526-10-09-

190, REGON: 010809811  (dalej „Organizator”). 

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 14 września 2020 r. i będzie trwać do odwołania, ale nie dłużej niż do  

dnia 30 listopada 2020 r. (dalej: Czas trwania Promocji). Odwołanie nastąpi poprzez umieszczenie 

komunikatu na stronie https://shellhelix.pl/. Informację na temat trwania lub zakończenia Promocji 

Uczestnik może uzyskać każdorazowo od Autoryzowanych Dystrybutorów i Partnerów Shell, a także 

kontaktując się z Shell w sposób wskazany w Regulaminie. 

3. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Promocja dotyczy zakupów wyłącznie u: 

a) Autoryzowanych Dystrybutorów Shell 

b) Partnerów Shell.  

Lista Autoryzowanych Dystrybutorów Shell i Partnerów Shell dostępna jest na stronie Klubu 

https://shellhelix.pl/. Zakup Produktów z innego źródła nie jest objęty Promocją.  

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących członkami programu lojalnościowego 

Klub Partnerów Shell Helix (dalej Klub).  

6. Osoby, które jeszcze nie są członkami Klubu, a chcą wziąć udział w Promocji, muszą dokonać rejestracji 

w programie Klubu poprzez stronę https://shellhelix.pl w celu uzyskania możliwości rejestracji dowodu 

zakupu w programie Klubu. Regulamin Klubu dostępny jest na stronie https://shellhelix.pl/ 

7. Promocją objęty jest zakup przez Uczestnika produktów Shell Helix z linii: ULTRA, ULTRA ECT, HX8 i HX8 

ECT (dalej jako Produkty) u Autoryzowanych Dystrybutorów lub Partnerów Shell w Czasie trwania 

Promocji. Przez zakup rozumie się dokonanie zamówienia, o ile zostanie ono następnie odebrane i 

opłacone w uzgodniony sposób.  

8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest rejestracja dowodu zakupu Produktów przez Uczestnika 

w programie Klubu w Czasie trwania Promocji. 

9. Promocja polega na tym, że za zakup u Autoryzowanego Dystrybutora i Partnera Shell Polska Sp. z o.o. 

Produktów: 

a) Kega (55 ltr) – Uczestnik otrzymuje bon Sodexo na kwotę 50 zł. 
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b) Beczka (209 ltr) – Uczestnik otrzymuje  bon Sodexo Shell na kwotę 200 zł 

10. Bony Sodexo będą przekazywane Uczestnikowi przez Autoryzowanych Dystrybutorów oraz Partnerów 

Shell u których Uczestnik dokonał zakupu, bezpośrednio lub przesyłką na koszt Shell.  

11. Zasady działania Bonów opisane są na stronie  https://www.sodexo.pl/lojalnosc/kupony-premiowe/. 

12. Jeżeli Uczestnik jest osobą fizyczną, do łącznej wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w 

kwocie stanowiącej 11,11% łącznej wartości nagród. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca 

dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz zostanie pobrana przez 

Organizatora, przed wydaniem zwycięzcom Bonów , jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od 

łącznej wartości Bonów, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator.   

13. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: 

a) listownie na adres:  Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a, 02-

366 Warszawa, 

b) telefonicznie – nr +48 (22) 570-02-61 

c) mailowo – na adres: justyna.goraj@shell.om 

14. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji należy zgłaszać pisemnie lub mailem 

Organizatorowi (na wyżej podane adresy z dopiskiem: „Reklamacja do Promocji Zyskaj z Shell Helix”. 

15. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 

16. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika 

zgłaszającego reklamację zbierane i przetwarzane są w celu zweryfikowania zakupu Produktów, 

wydania Bonów, rozliczeń podatkowych, oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji i 

poinformowania Uczestnika o jej wyniku.  

17. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację nie będą przekazywane do państw trzecich tj. 

państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

18. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. realizacji Promocji, rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, 

poinformowania o jej wyniku oraz do realizacji lub przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych 

związanych z Promocją. Dane osobowe członków programu Klub Partnerów Shell Helix są przetwarzane 

niezależnie od niniejszej Promocji na zasadach przekazanych członkom.  

19. Uczestnikowi zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z 

obwiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

20. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację będzie 

niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Uczestnik będzie uprawniony do 
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wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

21. Dane osobowe Uczestnika niezbędne do realizacji Promocji lub rozpatrzenia reklamacji będą 

przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 

udziału w Promocji. 

 

 

 

  


