Regulamin konkursu „gdzieTowyrzucić” w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „gdzieTowyrzucić”, zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”, jest
firma PLAY MAKER SŁAWOMIR BOCHNAK, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 7822095131, zwana
dalej: „Organizatorem”.
2. Konkurs odbywa się dnia 19 marca 2022 r. w godzinach 12:00-18:00 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 weryfikowana na podstawie dowodu tożsamości
(ważnego dowodu osobistego lub paszportu), 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.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych
jest Play Maker ul. Świt 21, 62-080 Lusowo. Zbiór danych osobowych ma charakter doraźny i dane są
gromadzone wyłącznie w celach realizacji Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

3.

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) w dniach 19 marca 2022 r. dokonać zakupów w sklepach lub punktach handlowo-usługowych
na terenie Galerii Bronowice o łącznej wartości min. 100 zł (na wartość minimalną może
składać się nie więcej niż jeden paragon za zakupy dokonane w dniach 19 marca 2022 r.)
Paragony za zakupy w hipermarkecie Auchan nie są brane pod uwagę podczas Konkursu!
b) zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu w GALERII BRONOWICE. Punkt Obsługi Konkursu
czynny będzie dnia 19 marca 2021 r. w godzinach 12:00-18:00.
c) okazać paragon lub paragony o minimalnej wartości 100 zł;
d) wykonać poprawnie zadanie konkursowe.

2. Uczestnik ma prawo do wielokrotnego udziału w Konkursie – musi on każdorazowo okazać paragony o
minimalnej wartości 100 zł. Uczestnik nie ma prawa brać ponownego udziału w konkursie na
podstawie wcześniej okazanych paragonów

§ 4 Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na wskazaniu przez uczestnika prawidłowego pojemnika, gdzie powinien znaleźć
się odpad pokazany przez hostessę. Do otrzymania nagrody: karty podarunkowej o wartości 50 zł upoważniają
3 prawidłowe odpowiedzi. Uczestnikowi konkursu, który nie udzielił 3 poprawnych odpowiedzi przysługuje
upominek.

§ 5 Nagrody
1.

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

2.

Nagroda wydawana jest bezpośrednio po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi w Punkcie Obsługi
Konkursu.

3.

Kartę podarunkową otrzyma Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Konkursu zgodnie z §3 i 4.

4.

Karty podarunkowej można użyć wyłącznie w sklepach znajdujących się w Galerii Bronowice i
posiadających terminal. Lista sklepów, które nie akceptują kart podarunkowych znajduje się na stronie
www.galeriabronowice.pl

5.

Transakcji kartą można dokonywać aż do wyczerpania środków lub utraty jej ważności (12 miesięcy od
daty doładowania).

6.

Szczegółowy
regulamin
korzystania
z
karty
podarunkowej
znajduję
https://galeriabronowice.pl/images/karta-podarunkowa/REGULAMIN_karta-podarunkowa.pdf

7.

Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona:
50 kart o wartości 50 zł.
Obowiązuje również limit nagród. tj. 8 kart na godzinę.
W ostatniej godzinie trwania konkursu zostanie wydanych 12 kart.
50 upominków.
Obowiązuje również limit nagród. tj. 8 upominków.
W ostatniej godzinie trwania konkursu zostanie wydanych 12 kart.

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.

się:

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

§6
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (obowiązek informacyjny)
1. Dane osobowe będą przetwarzane w zgodzie i na podstawie Rozporządzenia 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
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w Konkursie jest Organizator.
3. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować drogą mailową pisząc na adres hello@playmaker.pl.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie
5. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f i c, w szczególności dla realizacji następujących
celów:
a. możliwości zgłoszenia udziału w Konkursie,
b. wyłonienia Laureata,
c. wypełnienia zobowiązań Organizatora w tym realizacji potencjalnych reklamacji,
d. potwierdzenia odebrania nagrody

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora tak długo jak będzie to niezbędne dla
zrealizowania Konkursu i realizacji potencjalnych reklamacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od zakończenia
Konkursu.
7. Dane mogą być udostępnione na zasadach prawa, np. w celu realizacji uprawnień kontrolnych właściwych
organów państwowych; dane nie będą udostępniane w innych celach.
8. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa:
a. dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki
była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
e. przeniesienia danych osobowych,
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

§ 7 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
05.06.2021 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na
adres: Play Maker Sławomir Bochnak, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO z dopiskiem: „PRZECHOWYWANIE
TO DOBRE WYZWANIE” 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.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd.

