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REGULAMIN AKCJI „MIŁOŚNICY NESPRESSO” 

 

(„Regulamin”) 

 

1. Organizatorem akcji „Miłośnicy Nespresso” („Akcja”) jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, 

ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000028811, NIP: 5212711056, o kapitale zakładowym 28.300.000 zł 
wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

2. Akcja adresowana jest do: 

a. osób polecających, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będących 

członkami Klubu Nespresso i korzystających z usługi newslettera Klubu Nespresso („Polecający”); 

oraz  

b. przedsiębiorców, tj. osób prowadzących działalność gospodarczą („Przedsiębiorcy”), będących 

pracodawcami / zleceniodawcami Polecających, którzy: 

i. nie są klientami Nespresso Business Solutions, tj. nie zostali wpisani do bazy danych klientów 

Nespresso Business Solutions w Lyreco Polska S.A („Baza Nespresso”);  

ii. są klientami Nespresso Business Solution, tj. zostali wpisani do Bazy Nespresso;.  
 

oraz są zainteresowani zakupem ekspresu do kawy, spośród modeli objętych promocją. 

 

3. Polecający oraz Przedsiębiorcy zwani są dalej łącznie uczestnikami („Uczestnicy”). Uczestnikami Akcji nie 

mogą być pracownicy Organizatora (bez względu na podstawę zatrudnienia) ani członkowie ich najbliższej 

rodziny.  

 

4. Celem Akcji jest rekomendacja produktów z serii Nespresso Business Solution przez Polecających na rzecz 

Przedsiębiorców, u których pracują Polecający, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Polecający 

przystępuje do Akcji, gdy po otrzymaniu w ramach newslettera Klubu Nespresso informacji o Akcji, 

przekazuje ją Przedsiębiorcy lub osobie uprawnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy; przykładowo, 
poprzez przesłanie Przedsiębiorcy linku do formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: 

https://kawadlabiznesu.pl/kontakt/. Przedsiębiorca przystępuje do Akcji, poprzez wysłanie uzupełnionego 

formularza, o którym mowa powyżej.  

 

5. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłkę e-mailingu w ramach Klubu Nespresso jest Nestlé Polska S.A. 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Nestlé Polska S.A. znajdują się na stronie: 

https://www.nespresso.com/pl/pl/legal.  

 

6. Jeśli Przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z oferty Organizatora, zgodnie z warunkami określonymi 

w Regulaminie (w tym w szczególności w ust. 11) oraz regulaminie akcji „10% rabatu dla Klientów”, 

wówczas: 

a. Polecający uprawniony jest do otrzymania upominku w postaci kubka termicznego Nespresso 
(„Upominek”);  

b. Przedsiębiorca uprawniony jest do otrzymania zniżki na zakup ekspresu do kawy objętego promocją 

w wysokości 10% wartości ekspresu, zgodnie z regulaminem akcji „10% rabatu dla Klientów”.  

 

7. Akcja trwać będzie od 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. Akcja może zakończyć się wcześniej, 

w przypadku wyczerpania  Upominków przewidzianych przez Organizatora. Organizator poinformuje 

o wyczerpaniu Upominków i związanym z tym zakończeniem Akcji, poprzez opublikowanie odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej https://kawadlabiznesu.pl/artykuly/. Uczestnicy mogą także uzyskać 

informacje dotyczące ilości dostępnych aktualnie Upominków, kontaktując się z Organizatorem poprzez adres 

e-mail: zapytania.nespresso@lyreco.com.  

 
8.  W Akcji nie mogą brać udziału Przedsiębiorcy, których przeważająca działalność gospodarcza związana jest 

ze świadczeniem usług gastronomicznych lub turystycznych. Wszelkie wątpliwości związane z niniejszą 

kwestią, należy kierować bezpośrednio do Organizatora na adres: zapytania.nespresso@lyreco.com.   

 

9. Polecający uprawnieni są do rekomendowania wyłącznie takich Przedsiębiorców, którzy wyrazili wobec 

Polecających zainteresowanie kontaktem marketingowym ze strony Organizatora, dotyczącym produktów 

https://kawadlabiznesu.pl/kontakt/
https://www.nespresso.com/pl/pl/legal
mailto:zapytania.nespresso@lyreco.com
mailto:zapytania.nespresso@lyreco.com
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Nespresso Business Solutions. Polecający oświadczają, iż Przedsiębiorcy, którzy zostali przez nich 

rekomendowani, wyrazili zainteresowanie, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

  

10. Aby wziąć udział w Akcji, Przedsiębiorca powinien w okresie trwania Akcji wypełnić i przesłać 

Organizatorowi formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: https://kawadlabiznesu.pl/kontakt/.  

 

11. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania w formularzu zgłoszeniowym imienia i nazwiska Polecającego 

- w celu przekazania Upominku - nie później, niż ostatniego dnia trwania Akcji. Upominek przesyłany jest na 
adres Przedsiębiorcy, z dopiskiem zawierającym imię i nazwisko Polecającego. Odpowiedzialność za 

przekazanie Upominku Polecającemu spoczywa na Przedsiębiorcy.   

 

12. Polecający uzyska prawo do Upominku, gdy rekomendowany przez niego Przedsiębiorca, w okresie trwania 

Akcji: 

a. dokona zakupu od Organizatora co najmniej jednego ekspresu do kawy Nespresso Business Solutions 

(wykaz modeli ekspresów objętych promocją znajduje się w regulaminie akcji „10% rabatu dla 

Klientów”); oraz  

b. dokona zamówienia od Organizatora min. 300 sztuk kapsuł kawy Nespresso Professional; bez względu 

na rodzaj kapsuł. 

 
13. Organizator oświadcza, iż możliwe jest przyznanie Upominku Polecającemu oraz przyznanie Przedsiębiorcy 

zniżki także w sytuacji, gdy Przedsiębiorca wyraził chęć zawarcia umowy z Organizatorem w trakcie trwania 

Akcji, niemniej podpisanie ww. umowy nastąpiło nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Akcji.  

 

14. Dla uznania, że doszło do dokonania zakupu ekspresu Nespresso Business Solutions, o którym mowa 

powyżej, konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: i) wystawienie dowodu sprzedaży przez 

Organizatora; oraz ii) opłacenie zamówienia (obejmującego ekspres oraz kapsuły kawy) przez Przedsiębiorcę.    

 

15. W przypadku, gdy rekomendowany przez Polecającego Przedsiębiorca dokona zakupu więcej niż jednego 

ekspresu Nespresso Business Solutions, na zasadach określonych w Regulaminie, Polecający pozostaje 

uprawniony wyłącznie do jednego Upominku.  
 

16. W przypadku rekomendowania tego samego Przedsiębiorcy przez więcej niż jednego Polecającego, 

uprawnienie do uzyskania Upominku, przysługiwać będzie wyłącznie temu Polecającemu, który jako 

pierwszy został wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.  

 

17. Przekazanie Upominku nastąpi w momencie wysyłki zamówienia do Przedsiębiorcy, obejmującego ekspres 

Nespresso Business Solutions oraz kapsuły kawy.  

 

18. Dane osobowe Uczestników Akcji, w tym ich osób kontaktowych oraz upoważnionych do reprezentacji, będą 

przetwarzane na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

19. Organizator nie odpowiada za ciążące na Polecającym skutki podatkowe związane z otrzymaniem Upominku. 
 

 

 

Załącznik: 

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

  

https://kawadlabiznesu.pl/kontakt/
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Załącznik nr 1 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Polecających, Przedsiębiorców oraz Klientów 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 

33, 05-806 Komorów (“Lyreco”). Kontakt z Lyreco możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego 

rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Lyreco. 
 

1. Źródło danych. W przypadku: 

a. Polecających:  Państwa dane pochodzą z bazy Klubu Nespresso, którego są Państwo członkami. 

Informacje o akcji promocyjnej wysyłane są przez administratora Klubu Nespresso, tj. Nestlé Polska 

S.A.; Lyreco nie prowadzi bezpośredniej wysyłki e-mailingu do członków Klubu Nespresso. Następnie 

Państwa dane – w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca pracy – są przekazywane Lyreco przez 

Przedsiębiorców, w ramach przesłanego przez nich formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: 

https://kawadlabiznesu.pl/kontakt/ („Formularz”);  

b. Przedsiębiorców (w tym osób upoważnionych do reprezentacji): Państwa dane pochodzą z przesłanego 

przez Państwa Formularza; 

c. Klientów (w tym osoby uprawnione do reprezentacji): Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od 
Państwa, w ramach prowadzonej korespondencji dotyczącej skorzystania z oferty promocyjnej.  

 

2. Kategorie danych, cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii 

przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania oraz podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych 

osobowych znajdują się w tabeli na końcu niniejszego dokumentu.  

 

3. Wymóg podania danych. Dotyczy osób, których dane zostały pozyskane bezpośrednio przez Lyreco. 

W przypadku: 

a. Przedsiębiorców: podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej 

„Miłośnicy Nespresso”; niepodanie danych stanowi przeszkodę do uczestnictwa w akcji;  

b. Klientów: podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa w akcji promocjnej „10% rabatu 
dla Klientów”; niepodanie danych stanowi przeszkodę do uczestnictwa w akcji.  

 

4. Okres przetwarzania danych.  W przypadku: 

a. Polecających: Państwa dane przetwarzane są przez czas uczestnictwa w akcji „Miłośnicy Nespresso”, 

a po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata od momentu zakończenia akcji i rozdania 

Upominków;  

b. Przedsiębiorców: do czasu uczestnictwa w akcji „Miłośnicy Nespresso”, a po jej zakończeniu: 

i. jeśli nie zdecydują się Państwo na skorzystanie z oferty Lyreco, Państwa dane będą 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata od momentu zakończenia akcji; 

ii. jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z oferty Lyreco: zgodnie z zasadami określonymi 

w odrębnej umowie;  

c. Klientów: do czasu uczestnictwa w akcji „10 % rabatu dla Klientów”, a po jej zakończeniu: 
i. jeśli nie zdecydują się Państwo na zawarcie z Lyreco umowy, Państwa dane będą przetwarzane  

do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata od momentu zakończenia akcji; 

ii. jeśli zdecydują się Państwo na zawarcie z Lyreco umowy: zgodnie z zasadami określonymi w tej 

umowie.  

 

5. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane 

osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług IT, dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak 

też świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą być także 

przekazywane do sądów, organów ścigania i organów nadzorczych, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących 

przepisów, jak też do spółek z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France S.A.S., Rue du 19 mars 1962, 59770 

MARLY (Francja), w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą. 
 

6. Informacja o przysługujących prawach. Lyreco informuje, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu 

do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

mailto:rodo@lyreco.com
https://kawadlabiznesu.pl/kontakt/
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7. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o celach, sposobach, zakresie i zasadach dotyczących przetwarzania 

przez Lyreco danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce Prywatności, dostępnej 

pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka 

Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco). 

 

Kategorie 

podmiotów 

danych 

Zakres danych Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Polecający imię i nazwisko; 

 
firma/nazwa 

przedsiębiorstwa. 

− uczestnictwo w akcji 
„Miłośnicy Nespresso”; w 

tym dostarczenie Upominku; 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− przechowywanie danych dla 

celów obrony przed 

roszczeniami. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –

przetwarzanie jest niezbędne dla 
celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów. 

Przedsiębiorcy 

(dotyczy osób 

fizycznych 
prowadzących 

działalność 

gospodarczą)  

imię i nazwisko; 

 

firma/nazwa 
przedsiębiorstwa; 

 

numer telefonu; 

 

adres email; 

 

NIP. 

 

uczestnictwo w akcji „Miłośnicy 

Nespresso” 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –

przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której są 
Państwo stroną, lub do podjęcia 

działań na Państwa żądanie, przed 

zawarciem umowy. 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 

satysfakcji; 

− sporządzanie statystyk 

sprzedaży; 

− obsługa wierzytelności, 
dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –

przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów 

Osoby 

upoważnione do 

reprezentowania 

Przedsiębiorcy 

imię i nazwisko;  

 

stanowisko 

służbowe;  

 

numer telefonu;  

 

adres e-mail;  

 

podpis. 

− uczestnictwo w akcji 

„Miłośnicy Nespresso”; 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 

satysfakcji; 

− sporządzanie statystyk 

sprzedaży; 

− obsługa wierzytelności, 

dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów. 

Klienci 

(dotyczy osób 

fizycznych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą)   

imię i nazwisko; 

 

firma/nazwa 

przedsiębiorstwa; 

 

numer telefonu; 

uczestnictwo w akcji „10% 

rabatu dla Klientów” 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –

przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której są 

Państwo stroną, lub do podjęcia 

działań na Państwa żądanie, przed 

zawarciem umowy 

https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view
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adres email; 

 

NIP. 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 

satysfakcji; 

− sporządzanie statystyk 

sprzedaży; 

− obsługa wierzytelności, 

dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów. 

Osoby 

upoważnione do 

reprezentowania 

Klientów 

imię i nazwisko;  

 

stanowisko 

służbowe;  

 

numer telefonu;  

 

adres e-mail;  

 
podpis. 

− uczestnictwo w akcji „10 % 

rabatu dla Klientów”; 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 

satysfakcji; 

− sporządzania statystyk 
sprzedaży; 

− obsługa wierzytelności, 

dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów. 

 

 

W przypadku Przedsiębiorców oraz Klientów, którzy zdecydują się na zawarcie z Lyreco umowy, szczegóły 

dotyczące przetwarzania danych w celach związanych z realizacją ww. umowy zostaną określone w jej treści lub 

załączniku.  
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REGULAMIN PROMOCJI „10% RABATU DLA  KLIENTÓW” 

 

(„Regulamin”)  

 

1. Organizatorem promocji „10% rabatu dla Klientów” („Promocja”) jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą 

w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028811, NIP: 5212711056, o kapitale zakładowym 

28.300.000 zł wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”. 

 

2. Promocja obowiązuje w okresie 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. lub do wyczerpania zapasu 

promocyjnych ekspresów do kawy i jest realizowana przez Lyreco. 

 

3. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców, którzy wzięli udział  w akcji „Miłośnicy Nespresso” i wyrazili 

chęć zawarcia umowy z Lyreco oraz skorzystania z promocji w postaci zakupu wybranego modelu ekspresu 

do kawy ze zniżką w wysokości 10% wartości nieprzecenionego ekspresu. Promocja nie obejmuje 

przedsiębiorców, których przeważająca działalność gospodarcza związana jest ze świadczeniem usług 

gastronomicznych (w tym: restauracje, bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie 
oraz kawiarnie) oraz turystycznych („Klienci”).  

 

4. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup przynajmniej jednego ze wskazanych niżej modeli ekspresu do 

kawy Nespresso Professional oraz jednorazowo min. 300 sztuk kapsuł kawy Nespresso Professional:  

a. Zenius; 

b. Momento Coffee; 

c. Momento Coffee & Coffee; 

d. Gemini CS223. 

 

5. Promocje nie łączą się. Klient może kupić dowolne mieszanki (16 rodzajów) kapsuł kaw Nespresso 

Professional dostępnych w ofercie Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Customer Service 
działu Lyreco Nespresso Business Solutions: drogą telefoniczną pod numerem 801 307 007, 22 730 70 07 

lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com. 

 

6. Składając zamówienie, Klient kupuje wybrany ekspres spośród modeli objętych promocją oraz 300 sztuk 

kaw w kapsułkach Nespresso Professional w standardowych cenach.  Zniżka w wysokości 10% przyznawana 

jest wyłącznie na zakup ekspresu do kawy i nie obejmuje kapsuł kawy. 

 

7. Płatność za całe zamówienie (ekspres i kapsuły kawy) odbywa się jednorazowo na podstawie faktury VAT 

dostarczonej Klientowi, zgodnie z terminem wskazanym na fakturze. Faktura za zamówienie zostanie 

przekazana drogą e-mailową, na adres wskazany przez Klienta. 

 

8. Klient  może dokonać zakupu maksymalnie 5 ekspresów w czasie trwania Promocji. 
 

9. Szczegóły dotyczące przetwarzania przez Lyreco danych Klientów oraz osób upoważnionych do 

reprezentowania Klientów, znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

 

10. Wszelkie pytania związane z Promocją należy kierować na adres: zapytania.nespresso@lyreco.com.   

 

Załącznik: 

 
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

mailto:kawa@lyreco.com
mailto:zapytania.nespresso@lyreco.com

