
 

 

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce prowadzi Plebiscyt „Hurtownia Przyjazna Klientowi 2021” na następujących 

zasadach: 

 Organizatorem Plebiscytu jest Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elziówce, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, NIP 

7121020809. 

 Ideą przyznania tytułu „Hurtownia Przyjazna Klientowi 2021” jest uhonorowanie pracy hurtowni funkcjonujących na 

terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., w kategoriach hurtowni: kwiaty żywe, artykuły dekoracyjne i znicze, 

artykuły ogrodnicze, owoce i warzywa, artykuły spożywcze i wyroby cukiernicze, mięsa i ryby, środki czystości i 

artykuły papiernicze. 

 Celem współzawodnictwa jest mobilizacja hurtowni do podnoszenia jakości obsługi Klienta oraz podkreślenie roli 

Kupującego na Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. 

 Tytuły „Hurtownia Przyjazna Klientowi 2021” zostaną przyznane hurtowniom, które uzyskają najwyższą sumę ocen 

(jakość towaru, bogata oferta, konkurencyjne ceny, uprzejma obsługa) na podstawie obliczenia głosów oddanych przez 

Klientów. Nad prawidłowym obliczaniem głosów i przyznawaniem nagród czuwać będzie Komisja powołana przez 

Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego: Anna Kurleto-Paklepa, Magdalena Prażmo, Monika Nazaruk. 

 W hurtowniach biorących udział w Plebiscycie znajdują się specjalne kupony, które Klienci Lubelskiego Rynku 

Hurtowego S.A. powinni wypełnić i wrzucić do urn w oznaczonych punktach w halach: B, C, D, E, F. 

 Głosowanie będzie przeprowadzone w dniach 26 października – 3 listopada 2020 r.  

 W Plebiscycie może wziąć udział każdy Klient Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. prowadzący działalność 

gospodarczą. 

 Hurtownia, znajdująca się na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. nie może oddać głosu na siebie oraz na inna 

hurtownię prowadzącą działalność na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 

 W obliczaniu wyników głosowania będą uwzględnione wyłącznie prawidłowo wypełnione kupony. Za kupon 

wypełniony prawidłowo uznaje się ten, który: opatrzony jest pieczęcią firmową Klienta lub wpisaną odręcznie 

prawidłową nazwą firmy oraz pieczęcią firmy na którą oddany jest głos lub wpisaną odręcznie prawidłową nazwą, ma 

wpisany adres, NIP, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko osoby głosującej, nr paragonu (faktury) wjazdowej, 

wystawionych przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A., zakreślone są krzyżykiem kryteria oceny oraz podpisana jest 

zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, w poszczególnych, wymienionych na 

kuponie celach. Kupony niewypełnione lub wypełnione nieprawidłowo nie będą brały udziału w głosowaniu 

 Na każdą hurtownię można oddać jeden głos.  

 Każdemu Kupującemu, który złoży prawidłowo wypełniony kupon, po rozstrzygnięciu Plebiscytu (po 26 listopada 

2021 r.) przysługuje kalendarz firmowy Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Każdy głosujący może odebrać 1 

kalendarz bez względu na ilość oddanych głosów. Kalendarze będą do odbioru w hurtowniach, biorących udział w 

Plebiscycie lub w Dziale Marketingu (budynek A, I piętro, przy Sekretariacie) od 30 listopada 2021 r. do 30 grudnia 

2021 r.  

 Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz nadanie tytułów dla Hurtowni Przyjaznej Klientowi 2021 odbędzie się w dniu 

26 listopada 2021 r.  

 Warunkiem przystąpienia do Plebiscytu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. 

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, danych osobowych w celach: marketingowych, przechowywania w bazie danych, 

przechowywania w systemie teleinformatycznym, kontaktowania się, w celach marketingowych, kontaktowania się, 

w celach marketingowych, w tym wysyłki drogą e- mailową informacji marketingowych, zamieszczenia informacji 

na stronie www.elizowka.pl, związanych z Plebiscytem, zamieszczenia informacji na portalu Facebook, na profilu 

Rynek Elizówka oraz oświadczenia związanego z dobrowolnością podania danych osobowych, z przetwarzaniem 

danych osobowych i ich gromadzeniem, możliwością dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczania przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Pełna treść wyżej wymienionych zgód i informacji znajduje się na każdym kuponie do 

głosowania. Warunkiem wzięcia udziału w Plebiscycie jest wyrażenie wyżej wymienionych zgód oraz podpisanie 

kuponu. 
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