
 

 

 
Załącznik 5 – Regulamin akcji 

Regulamin 

„Buy&Get – Urodziny Galerii Tęcza” 

("Akcja") 

"Organizator" 

A EM IMPREZY Artur Mołczanowski, ul. Czeremchowa 10, 62-052 Komorniki, tel./fax: 61 8107 600 

"Uczestnik" 

1.Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna pod warunkiem że: 
a) zamieszkuje na te�������� ��e	�
��
����e ������e� � ������e� 
��	������� �������������


��cowników Galerii Tęcza EPP Retail – Tęcza Kalisz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-1��� ����

A�� ���� ��� � !! "", KRS 0000372341, pracowników sklepów i punktów usługowych zn�a��	�	# ��$ ��

terenie Galerii Tęcza w Kaliszu (dalej: „Galeria”), pracowników agencji ochrony świadczący usługi na 
terenie Galerii, pracowników firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie Galerii, hostess 
�����a�����	# 
��� �z� �a�e A�	� ���� 	� ����� ��a��� ��������	# ��%e ����e�����	# ���z &��a��	e�

małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo), jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio 
�a�iał w organizacji i przeprowadzaniu Akcji. 
b) w czasie trwania akcji zrobi zakupy w sklepa	# �� �e�e��e c��e��� �� ����$ ���� "'' � �� ����������e

2 �(ragonach. 

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI 

1. Akcja organizowana jest w Galeria Tęcza. 
2. Akcja odbywa się w dniach 20-24.10.2020r, w godzinach 12.00-18.00. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

1. Ua��� � ��	� e�� a�z�������� ) ��	� ��%e ����* �a��� ��%a� U	�e������ ����� a����� ����
�� �

sklepach Galerii za min. 200zł, udokumentuje je na maksymalnie dwóch paragonach. Paragony na wyższe 
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����nego użycia. 
2. W Konkursie nie można uczestniczyć na podstawie dowodów zakupu potwierdzających zakup napojó+

alkoholowych (w tym piwa bezalkoholowego), wyrobów tytoniowych, dokumentów potwierdzających 
dokonanie zakupu w aptekach działających na terenie Galerii oraz w punkcie wymiany/skupu kruszców, w 

����ach LOTTO i zakup kart/doładowań telefonicznych/internetowych typu pre-paid. 

 

III. ZASADY WYDAWANIA UPOMINKÓW 

5� Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden upominek podczas każdego dnia trwania akcji w postaci karty 

�a�runkowej o wartości 50 zł. Organizator przygotuje łącznie 30 sztuk na każdy dzień akcji. 
2. Ab� �aez��* �
����e�� �	�e����� ���� 
��ea�����* � 
���	�e �z� ��� ��	� 
������ ��z ����������e

" 
�ragony potwierdzające zakupy w sklepach Galerii na łączną kwotę min. 200PLN . 
 3. Paragon lub paragony upoważniające do odbioru upominku dokumentują zakupy w 4,-ach trwania akcji 

� 20-24.10.2020 

4. Warunkami, które należy spełnić łącznie do odbioru upominku w postaci karty podarunkowej są: 
�6 ��������e ��k	�� �� a��e��e %�	�e7 �� ������ e�� ��	�z� �a
����a��	� ���e� 
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����nej. 
b) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania 
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IV. UPOMINKI W RAMACH AKCJI 

1. Upominki p:;ewidziane w Akcji to 150 szt. kart podarunkowych o wartości 50 zł po 30 szt. na każdy 
d;<=> ?@BC<D 

ED Dzienna pula nagród jest ograniczona do 30 sztuk. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń 
o:Fz spełnienie warunków określonych w zasadach wydawania upominków pkt II regulaminu.. 
GD Upominki można odbierać wyłącznie podczas trwania Akcji. Akcja kończy się 24.10.2020r. o godzinie 
HIJ00. 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestn<@KL poMNFnoL<=>

niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie 
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub 
;dF:;=n<FO @NK:= PoQR poLodoLFS ;FQ:oT=n<= dVF ;d:oL<F VWX TYB<F < VWd;< ;L<=:;RND Z:QFn<;FNo: ;FMN:;=QF

sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku 
; n<=Mp=[n<=n<=P p:;=; dFn=Qo \TYN@oLn<@F LYPoQKL o@:=]VonYB^ L ;dFn<W pop:;=dn<PD 

2. Z:QFn<;FNo: n<= ponoM< odpoL<=d;<FVno]B< ;F n<=PoTno]S odX<o:W nFQ:odY ; p:;YB;Yn V=TRBYB^ po

s_`bfgh ijlhs_fgmq rmjugv 

GD Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 
\B;=MNn<@FP< LYn<@FCRB= ; p:;YB;Yn niezależnych od niego. 
wD Upominki w Akcji nie można zamienić na inną nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z 
tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące 
WpoPinków należy zgłaszać do Organizatb`q xgshyfgh fq q{`hs |`}qfglq_b`q ~�� fq q{`hs hyqg~J

q`_�`�qhygyx`hl�vx~ 

 

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Akcji jest EPP Retail – ����� ������

������ � ����������� �������������� ���¡ REGON 142720¢£¤¡ NIP 5252495280 adres: Aleja Jana Pawła 
¥¥¦ §¨ ©©¦ ª«¨¬«®«¦ ¯°± ²²-133. ³���´�������� ���µ�¶ �·�¸��µ�¶ ��¸µ��¹ ·�º ¸º���� �� ��·����¶

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
©²»¼ r. w sprawie oc¶��ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
°½¾¨°§¿À ±«§Á½¾ÂÃ 

2. Dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane w celu organiz«½Ä¿ ¿ Å¨ÀÅ¨°®«±À§¿« Æ¯½Ä¿¦ ®

½ÀÇ«½¾ Å°±«È¯°®Á½¾– jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odbioru upominku. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają d��� �·�¸��� ���µ·�É�ÉÊ� ����� ��·´º�É �� ´�� �� ·����¶ ���µ�¶

���z z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres poczty elektronicznej e-mail lub nr telefonu komórkowego 

6. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do ËÀ§À¨«Ç§ÀÌ° ¥§¬ÅÀ¯È°¨« Í½¾¨°§Á Î«§Á½¾

Í¬°Ï°®Á½¾Ã 

ÐÑ �rganizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

��� ¸º�� ��������� ���Ò�������ÉÑ 



 

 

 

8. Dane uczestników Akcji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÙÛØÞßà

áâãewidzianych przepisami prawa. 

äå Dane uczestników Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
æÙçßàå 

èéå Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 
êàÝëçìíîØÙîØÙÚ ÞÖïîê àØÙíÝÓ ÖÙæðîØæÝîÙÔñ ×òÞÝÖê àíÜòóÙîØï òÜïÝ ôõöâö÷øùâúû ãö÷âùüúû ôùýú þ ÷ÿcøù÷üøú

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
áâãetwarzaniem danych wynikające z: 
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

3� nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
áâãetwarzanych. 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Regulamin niniejszej Akcji dostępny jest w punkcie obsługi Akcji. 
2å �soby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną 
ïêÖòÚïÖÓæÝîØÙ àÓ×çêæÝòîÙ Ý êíÝØïaê à �×æÔØå 

3. Regulamin może ulec zmianie, o treśæØ ÝÚØïî ÜÙëêçïÚØîê ×ïóíÓ êæÝÙÞÖîØ× ÝòÞÖïîØÙ ÛòØî�òÜÚòàïîÓ ÛÜÝÙÝ

êÚØÙÞÝæÝÙîØÙ ÛÜÝÙÝ �ÜëïîØÝïÖòÜï Øî�òÜÚïæÔØ ò ÝÚØïîØÙ uÙëêçïÚØîê Ýï Ûò�ÜÙíîØæÖàÙÚ �ÙÜàØÞê 

IîÖÙÜîÙÖòàÙëòñ ÝïàØÙÜïÔÕæÙÔ ÝÙÞÖïàØÙîØÙ ÝÚØïî uÙëêçïÚØîê àÜïÝ Ý Øî�òÜÚïæÔÕ òí ×ØÙíÓ ò�òàØÕÝêÔÙ

ãzþùcþÿny Regulamin.. 

4å Uczestnicy Akcji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem lub 
stosowaniem Regulaminu mają prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni 
ÖÜÙ�æØ ÔÙëò ÛÜÝÙÛØÞßàå 

5. W sprawach nieuregulowanych îØîØÙÔÞÝÓÚ uÙëêçïÚØîÙÚ ÞÖòÞêÔÙ ÞØì òíÛòàØÙíîØÙ ÛÜÝÙÛØÞÓ nòíÙ×Þê

C��þýcù	ÿ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


