
Regulamin konkursu „POBIERZ APLIKACJĘ I WYGRAJ KARTĘ” w Centrum Handlowym GALERIA 

BRONOWICE 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „POBIERZ APLIKACJĘ I WYGRAJ KARTĘ”, zwanego w dalszej części 

regulaminu „Konkursem”, jest firma Play Maker ul. Świt 21, 62-080 Lusowo, NIP: 

7822095131, zwana dalej: „Organizatorem”. 

2. Konkurs  odbywa się 25 -26 MAJA 2019r. w godzinach 12.00-18.00 lub do wyczerpania puli 

nagród na terenie Centrum Handlowego GALERIA BRONOWICE W KRAKOWIE przy ulicy 

STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW, zwanego w dalszej części regulaminu „GALERIA 

BRONOWICE”. 

 

§2 Uczestnictwo w konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni wymagania 

Promocji określone w niniejszym regulaminie, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu 

„Uczestnikiem”. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi  

w niniejszym Regulaminie i akceptuje je. 

 

§3 Zasady konkursu 

1.  Uczestnik konkursu musi spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) Posiadać pobraną aplikację Galerii Bronowice na swoim telefonie i konto w Strefie 

Korzyści, 

 

b) zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu w GALERII BRONOWICE. Punkt Obsługi 

Konkursu czynny będzie 25-26 Maja 2019r. w godzinach 11.00-18.00, okazać pobraną 

aplikację i aktywne konto Strefy Korzyści w tej aplikacji, 

c) wykonać poprawnie zadanie konkursowe. 

2. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego udziału w Konkursie. 



3. Uczestnik, który nie posiada pobranej aktualnej wersji aplikacji lub nie jest zarejestrowany w 

Strefie Korzyści może poprosić o pomoc w dokonaniu tej czynności obsługę Punktu Obsługi 

Konkursowego. Do konkursu może przystąpić jednak po dokonaniu czynności rejestracji. 

 

§4 Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe na zakupy w Galerii Bronowice o wartości 50zł. 

2. Kartę podarunkową otrzyma Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Konkursu zgodnie z §3 

pkt 1. 

3. Kartę podarunkową można użyć wyłącznie w sklepach punktach znajdujących się w Galerii 

Bronowice i posiadających terminal oprócz sklepów i punktów przedstawionych w załączniku 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Transakcji kartą można dokonywać aż do wyczerpania środków lub utraty jej ważności (12 

miesięcy od daty doładowania). 

5. Szczegółowy regulamin korzystania z karty podarunkowej znajduję się: 

http://galeriabronowice.pl/images/karta-podarunkowa/REGULAMIN_karta-podarunkowa.pdf 

6. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona. 

7. Lista nagród przyznawanych podczas konkursu „ZRÓB ZAKUPY ODBIERZ KARTĘ” w GALERII 

BRONOWICE znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane 

do dyspozycji DYREKCJI GALERII BRONOWICE. 

9. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody. 

10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.   

 

§5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest CEETRUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

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

http://galeriabronowice.pl/images/karta-podarunkowa/REGULAMIN_karta-podarunkowa.pdf


Sądowego pod numerem KRS 0000171668, z kapitałem zakładowym 1.123.383.500 ,00 zł, 

NIP: 1230936438,IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 

siedzibą w Piasecznie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000171668 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy, NIP: 123-09-36-438, REGON 017174600. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem nagród oraz 

rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z art 1 ust a 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. Dane laureatów 

będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Konkursu w celu 

udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Dane osobowe nie będą profilowane. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia/ przenoszenia, 

jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Osoba podająca dane może 

w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez przesłanie 

żądania na adres e-mail: rodo@ceetrus.com lub pisemnie na adres Administratora. Osoba 

podająca dane  ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu  z niniejszym 

regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty 

zakończenia Konkursu tj. do 9.06.2019 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie 

pisemnej (listem poleconym) na adres: PLAY MAKER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO z 

dopiskiem: „POBIERZ APLIKACJĘ I WYGRAJ KARTĘ” Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 

14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o 

rozstrzygnięciu. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriabronowice.pl oraz w 

Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie GALERII BRONOWICE w dniach 25-26 

maja w godzinach otwarcia punktu. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie 



niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie 

informacyjny. 

3. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią  jego integralną część.   

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd. 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

1. Karty podarunkowe o wartości 50 zł:  

25 maja – 40 kart 

26 maja – 40 kart 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Karty Podarunkowe Galerii Bronowice akceptują wszystkie sklepy oprócz: 

1. HIPERMARKET AUCHAN 
2. ETHNICA TERANGA 
3. EUROBANK 
4. ING 
5. KINO MIKRO 
6. LOTTO 
7. MAGAZYN 44 
8. PLAY 
9. POPRAWKI KRAWIECKIE 
10. PRIMA ROLLS- LODY TAJSKIE 
11. TAKI PRECEL 
12. TELEWIZJA NC+ 
13. UBEZPIECZENIA, TŁUMACZENIA SIGMA 
14. NAKIELNY 
15. ENZO MILANO 
16. APTEKA DR.MAX 
17. VARMA 
18. LODOWA WYSPA 
19. NOSEDA 


