
Regulamin Promocji „Wrześniowa wyprawka” 

 

 

§ 1   

Postanowienia ogólne i definicje 

 

1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Wrześniowa wyprawka” 

(„Promocja”). 

2. Nazwa Organizatora Promocji - Wanship sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 

249/251, 90-456 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem KRS 567867, kapitał zakładowy 5.050,00 zł – właściciel Centrum 

Handlowego Pasaż Świętokrzyski w Kielcach, ul. Massalskiego nr 3, 25-636 Kielce („Centrum 

Handlowe”). 

3. Miejsce Promocji - Promocja będzie się odbywała na terenie Centrum Handlowego  

w Kielcach, ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce. Promocja nie będzie organizowana poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Okres Sprzedaży Promocyjnej - Promocja będzie odbywała się w dniach 1 i 8 września 2018 

r.,  w godz. od 12:00 do 18:00. 

5. Okres Wydawania Nagród  - w dniach 1 i 8 września 2018 r.,  w godz. od 12:00 do 18:00   

w Punkcie Promocji.  

6. Punkt Promocji - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym hostessa będzie 
obsługiwać Uczestników Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

7. Uczestnik lub Uczestnik Promocji – osoba spełniająca kryteria, o których mowa w § 2 i § 3 
Regulaminu, która bierze udział w Promocji. 

8. Regulamin lub Regulamin Promocji – niniejszy regulamin 

 

§ 2  

Uczestnicy Promocji 

 

1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego mająca 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby zaangażowane na podstawie umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło przez następujące podmioty: 

a) Organizatora Promocji; 

b) Firmy zarządzającej obiektem tj. NAI Estate Fellows 

3. W Promocji nie mogą uczestniczyć najemcy lokali/powierzchni w Centrum Handlowym oraz ich 

pracownicy. 

4. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych 

i video powstałych podczas Promocji w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszej 

Promocji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 

w Regulaminie. 

6. Przystąpienie do promocji oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3  

Zasady Promocji 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest: 

a) dokonanie w dniach 1 albo 8 września 2018 roku zakupów w Centrum Handlowym 

na kwotę w wysokości co najmniej 150 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)  

udokumentowanych na maksymalnie 2 paragonach/fakturach z różnych sklepów z 



Centrum Handlowego („Zakupy Promocyjne”) oraz zachowanie dowodu (paragon/faktura) 

tych zakupów; 

b) zgłoszenie się w dniu 1 września 2018 roku (sobota) albo w dniu 8 września 2018 roku 

(sobota) w godz. od 12:00 do 18:00 wraz z ww. dowodami zakupów do Punktu Promocji w 

Centrum Handlowym, okazanie dowodu Zakupów Promocyjnych i - po stwierdzeniu przez 

przedstawicieli Organizatora (hostessy), że warunki udziału w Promocji zostały przez 

Uczestnika spełnione - odebranie Nagrody. 

2. Promocja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, leków na receptę oraz 

wydatków na kupony loteryjne i transakcji kantorowych. 

3. Uczestnikiem Promocji można być maksymalnie jeden raz w trakcie trwania Promocji. 

4. Przedstawiciel Organizatora w Punkcie Promocji stempluje paragon/fakturę, na podstawie 

którego zostanie wydana Nagroda, w celu wyeliminowania go z Promocji. Punkt Promocji będzie 

się mieścił w Centrum Handlowym, czynny będzie w dniu 1 września 2018 roku (sobota) oraz w 

dniu 8 września 2018 roku (sobota) w godzinach od 12:00 do 18:00. 

5. Przy odebraniu Nagrody, Uczestnik może zostać poproszony o podanie takich informacji, jak: 

płeć, wiek, sposób dotarcia do Centrum Handlowego oraz podanie źródła, z którego dowiedział 

się o Promocji. Podanie ww. informacji jest dobrowolne. Informacje te są zbierane jedynie  

w celach marketingowych Organizatora.  

6. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że: 

a) akceptuje warunki Regulaminu Promocji, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z § 6 Regulaminu. 

 

§ 4  

Nagrody 

 

1. Nagrodą w Promocji określonej niniejszym Regulaminem będzie butelka filtrująca. 

2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego zamiast Nagrody, ani do 

przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie. 

3. Nagrody w Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody 

rzeczowe. 

4. W momencie odbioru Nagrody Uczestnik powinien dokonać oględzin Nagrody. Odbiór Nagrody 

oznacza potwierdzenie, że jej stan nie budzi zastrzeżeń. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Nagrody. 

5. Nagrody niewydane w Promocji pozostają w dyspozycji Organizatora. 

6. Całkowita liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 240 sztuk na cały okres trwania promocji 

(według podziału: 120 sztuk do rozdania w dniu 1 września 2018 roku oraz 120 sztuk do rozdania 

w dniu 8 września 2018 roku). Organizator zastrzega możliwość zmiany liczby Nagród 

przyznawanych w Promocji w każdym czasie, w tym w okresie obowiązywania Promocji. 

7. Uczestnik jest uprawniony do odbioru Nagrody jedynie za dokonanie Zakupów Promocyjnych w 

dniach obowiązywania Promocji, tj. w dniu 1 września 2018 roku albo w dniu 8 września 2018 

roku. 

8. W przypadku dokonania Zakupów Promocyjnych na kwotę powyżej 150 złotych lub na jej 

wielokrotność:  – Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jedna Nagroda. 

9. Dokonanie Zakupów Promocyjnych na kwotę poniżej 150 zł nie uprawnia do odbioru Nagrody. 

10. Nagrody będą wydawane Uczestnikom Promocji do wyczerpania zapasów. Organizator ma 

prawo zakończyć Promocję przed wskazaną godziną i terminem zakończenia Promocji, w 

przypadku wydania wszystkich dostępnych Nagród. 

11. Nagrody będą wydawane Uczestnikom zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do Punktu Promocji. 

 



§5  

Zasady postępowania reklamacyjnego 

 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Promocji oraz w terminie  

14 dni od dnia oficjalnego zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.  

2. Reklamacje należy kierować na adres: Centrum Handlowego, tj. Pasażu Świętokrzyskiego w 

Kielcach adres: ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce. 

3. Reklamacja powinna zawierać dopisek: Promocja „Wrześniowa wyprawka”. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne, imię i nazwisko, dokładny 

adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu, przyczynę reklamacji, treść 

żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, podpis Uczestnika.  

5. Forma pisemna reklamacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

6. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to 

pisemne zawiadomienie Uczestnika Promocji o wyniku reklamacji. 

7. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona pisemnie o rozstrzygnięciu postępowania 

reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.  

8. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą 

przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację. 

 

§6  

Przetworzenie danych osobowych 

1. Przystępując do Promocji każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, 

jako administratora podanych przez Uczestnika przy zgłoszeniu się do odbioru Nagrody, złożeniu 

reklamacji danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru 

telefonu w celach związanych z przebiegiem Promocji, wydaniem Nagrody oraz w związku z 

ewentualnym trybem reklamacyjnym. 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a dane te będą przetwarzane 

zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie 

w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu lub rozpatrzenie reklamacji. 

3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji 

Promocji lup postępowania reklamacyjnego, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu 

wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Promocji lub rozpatrywania 

postępowania reklamacyjnego, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu. Jednocześnie 

Uczestnik utraci prawo do ewentualnej Nagrody.  

4. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu; 

b) Kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Uczestnik Konkursu może znaleźć pod 
numerem telefonu: 608 308 896, adres do korespondencji: Marta Wróbel, ul.  
Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promocji na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

d) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane do momentu odwołania zgody; 

e) Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 



f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w Promocji lub rozpatrzeniem reklamacji; 

h) Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 

i) Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy; 

j) Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie  Organizatora  Promocji w Punkcie Informacji 

na terenie Centrum Handlowego, ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce, w terminie od 1 września 

2018 roku do 8 września 2018 roku, oraz na stronie internetowej http://www.pasaz-

swietokrzyski.pl. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 

5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, bez konieczności powiadamiania 

o tym jego Uczestników – zawsze aktualna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie 

internetowej, zgodnie z ust. 1 powyżej. 

http://www.pasaz-swietokrzyski.pl/
http://www.pasaz-swietokrzyski.pl/

