
Regulamin akcji promocyjnej „URODZINOWY BLACK FRIDAY” w GALERII BRONOWICE 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „URODZINOWY BLACK FRIDAY”, zwanego w dalszej części 

regulaminu „Konkursem”, jest Spółką pod firmą Ceetrus Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000171668, NIP 1230936438, REGON 017174600, o kapitale zakładowym 1 123 383 500,00 zł, 

zwana dalej: „Organizatorem”. 

2. Konkurs odbywa się dnia 26 listopada w godzinach 16:00-21:00 na terenie GALERII BRONOWICE 

W KRAKOWIE przy ulicy STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW, zwanej w dalszej części niniejszego  

regulaminu „GALERIA BRONOWICE”. 

 

§2 Uczestnictwo w akcji promocyjnej 

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. Weryfikacja Uczestnika nastąpi na podstawie okazania przez Uczestnika dowodu tożsamości tj.: 

ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu o podobnym charakterze 

wydanego w języku polskim na podstawie którego istnieje możliwość ustalenia w/w danych.  

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami Konkursu określonymi  

w niniejszym Regulaminie i je akceptuje. 

 

§3 Zasady akcji promocyjnej 

1.  Uczestnik Konkursu musi spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) w dniu 26 listopada dokonać zakupów za minimalną kwotę 100 zł brutto w sklepach lub 

punktach handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Galerii Bronowice 

z wyłączeniem hipermarketu Auchan i zachować paragon/y. Paragon/y za zakupy  

w hipermarkecie Auchan nie mogą brać udziału w  Konkursie, 

 

b) zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu w GALERII BRONOWICE o równej godzinie tj.: 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 lub 21:00. Punkt Obsługi Konkursu czynny będzie  

w dniu 26 listopada 2021 w godzinach od 16:00 do 21:00, 



c) zainstalować w telefonie aplikację mobilną Galerii Bronowice. Aplikacja jest dostępna 

bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://galeriabronowice.pl/aplikacja-

mobilna, 

d) okazać paragon oraz telefon z zainstalowaną aplikacją mobilną Galerii Bronowice.  

(Uczestnik konkursu musi być zarejestrowany w aplikacji), 

2. Nagrodę za udział w Konkursie wygrywa Uczestnik, który spełnił wszystkie wymogi o których 

mowa Regulaminie oraz będzie należeć do grona pierwszych ośmiu osób, które zgłosiły się do 

Punktu Obsługi Konkursu Galerii Bronowice o równej godzinie tj. 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 lub 21:00. Łącznie w Konkursie nagrody zostały przewidziane dla maksymalnie 48 osób. 

3. Jeden Uczestnik ma prawo do jednokrotnego udziału w Konkursie bez względu na ilość 

paragonów, które posiada. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

 

§4 Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów z logo Galerii Bronowice oraz dodatkowe 30 

punktów w aplikacji mobilnej. 

2. Każdy uczestnik otrzyma torbę z zestawem losowych gadżetów szczegółowo wskazanych w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, np.: personalizowane skarpetki, butelkę na wodę, 

woreczek płócienny eko, smycz, przy czym każdy zestaw może różnić się gadżetami. O wyborze  

gadżetów znajdujących się w zestawie każdorazowo decyduje Organizator.  

3. Każdy uczestnik oprócz zestawu gadżetów otrzyma 30 punktów w aplikacji mobilnej. 

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

dyspozycji DYREKCJI GALERII BRONOWICE. 

5. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, 

ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody. 

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

7. Nagrody muszą zostać odebrane w terminie 26.11.2021 W przypadku braku odbioru w terminie 

do dnia 26.11.2021 prawo Uczestnika do otrzymania nagrody przepada.  

 

§5 Dane osobowe 

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest 

Ceetrus Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa 

(,,Administrator”). 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 

a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  imię i nazwisko. 

6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 

cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-

mail rodo@nhood.com. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia 

danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem e-mail rodo@nhood.com. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o 

wynikach konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą poddawane 

profilowaniu. 

10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane. 

§4 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 10.12.2020 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie 

pisemnej (listem poleconym) na adres: Dyrekcja Galerii Bronowice ul. Stawowa 61, 31-346 

Kraków z dopiskiem: „URODZINOWY BLACK FRIDAY”. 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 

26.11.2021 w godzinach 16.00-21.30. 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.   
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4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

1. Skarpety personalizowane – 48 szt. 

2. Bidon na wodę – 16 szt. 

3. Zestaw podróżny na kosmetyki 32 szt. 

4. Smycze – 48 szt. 

5. Woreczek eko płócienny – 48 szt. 

6. 30 punktów w aplikacji mobilnej 

 

 


