
 

REGULAMIN AKCJI 

„Kwitnący Gift” 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

a. Organizatorem Akcji „Kwitnący Gift” zwanego dalej „Akcją promocyjną”,  jest firma Marta 
Kaczmarz Singularity z siedzibą w Pabianicach, ul. Konstantynowska 7, 95-200 Pabianice, NIP 731 
206 21 38. 

b. Akcja promocyjna trwać będzie dniu: 08.03.2022r. w godz. 12:00 - 21:00 lub do wyczerpania puli 
Upominków. 

c. Miejsce Akcji promocyjnej - Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, 43-600 Jaworzno.  

d. Akcja promocyjna odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) 
i przepisami prawa polskiego. 

 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

a. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda osoba pełnoletnia zwana dalej jako: („Uczestnik”). 

b. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. NOVA 
Management Sp. z o. o., P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni 
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Promocyjnej, a także najemcy i pracownicy lokali 
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Galena. Za pracowników uważa się 
wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów 
wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest 
wykonywana.  

c. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba ("Uczestnik"), która w dniu 08.03.2021 r. dokona 
na terenie wyżej wymienionej Galerii zakupu towaru lub usługi i odbierze w kasie paragon fiskalny 
lub fakturę na osobę prywatną ("Paragon") na kwotę co najmniej 100 zł brutto (słownie: stu 
złotych), który stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w akcji promocyjnej, za 
wyjątkiem osób wymienionych w II b. Regulaminu. Udział w Akcji promocyjnej jest bezpłatny 

d. W akcji promocyjnej nie biorą udziału paragony odebrane za zakup: 

 
- towarów zakupionych na ternie sklepu Carrefour, 

- towarów i usług dostępnych na terenie aptek i punktów aptecznych,  

- napojów alkoholowych,   

- wyrobów tytoniowych,  

- kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych,  

- kart do telefonu typu pre-paid, doładowania telefonów,  

- usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych,  

- usług dostępnych w placówkach bankowych, placówkach ubezpieczeniowych oraz kantorach 
wymiany walut,  

- opłat rachunków za czynsz, media, telefon, gaz, prąd itd. dokonywanych za pośrednictwem punktów 
handlowo-usługowych w Centrum Handlowym. 

 

 



III. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

a. Uczestnik zgłasza się do Punktu Obsługi Akcji promocyjnej. 

b. Po zweryfikowaniu paragonu: sprawdzeniu daty i wartości, Uczestnik otrzymuje: 

- upominek w postaci bukietu składającego się z 5 tulipanów z załączonymi życzeniami z okazji Dnia 
Kobiet, o wartości 15 zł brutto. 

c. Organizator zastrzega, że liczba upominków jest ograniczona i wynosi 200 szt. na dzień Akcji.  

d.  Organizator zastrzega, że upominki zostaną przekazane zgodnie z kolejnością zgłoszeń 
Uczestników. O czasie zgłoszenia decyduje moment rozpoczęcia okazania paragonu. 

e. Organizator zastrzega, że po ukazaniu paragonu o wartości min. 100 zł (uczestnik nie może łączyć 
kilku paragonów na wartość 100 zł), Uczestnik otrzyma jeden upominek. Jeśli paragon będzie 
opiewał na kwotę będącą wielokrotnością 100 zł, i tak Uczestnik ma prawo do odbioru tylko 
jednego upominku.  

f. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia godzin trwania Akcji do wyczerpania puli 
upominków przypisanej na dany dzień Akcji. 

g. Każdemu Uczestnikowi akcji przysługuje możliwość do odebrania jednego upominku.  

h. Wręczane w Akcji upominki nie podlegają zwrotom, reklamacjom oraz wymianom na wartości 
gotówkowe.   

i. Paragony, które wzięły udział w akcji zostaną oznaczone pieczątką. 

j. Raz przedstawiony paragon nie bierze ponownie udziału w Akcji i w przypadku ponownego 
okazania nie będzie stanowił podstawy do otrzymania Upominku.  

k. Przy odbiorze Upominku Uczestnik zobowiązany jest podpisać formularz odbioru Upominku. 

 

IV. DANE OSOBOWE 

a. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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: RODO).  

b. W związku z przeprowadzaniem Akcji Promocyjnej i w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Administrator będzie przetwarzać 
następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko Uczestnika, miejscowość.  

c. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

d. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego 
w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

e. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 
osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oraz otrzymanie Upominku.  

f. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji Promocyjnej, a po ich 
zakończeniu przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

g. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 



V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

a. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnego zażalenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Akcji 
promocyjnej. Zażalenia wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

b. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w punkcie Akcji: 

Marta Kaczmarz Singularity 

ul. Konstantynowska 7 

95-200 Pabianice 

b. Biorąc udział w Akcji promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji promocyjnej 
zawarte w niniejszym Regulaminie. 

c. W uzasadnionych wypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia niniejszego Regulaminu 
lub wprowadzenie do niego stosownych zmian. 


