
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„ZAKUPY Z SERCEM”  

z dnia 29.01.2020, dalej zwany „Regulaminem” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zakupy z sercem” zwaną dalej „Akcją Promocyjną” jest spółka 

PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. 

Muszyńskiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000501997 NIP: 521-

366-79-95, REGON: 147146920 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na zlecenie Redrock Investments sp. z o.o.  z siedzibą w 

Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego 

dla M.St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000467887, reprezentowaną przez ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Przeskok 2, kod: 00-032 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu 

Rejonowego dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000022645, która jest jednocześnie administratorem wszelkich 

danych osobowych zbieranych w ramach „Akcji Promocyjnej (zwana dalej „Zleceniodawcą” lub 

„Administratorem”).  

3. Tekst niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest dostępny w Punkcie Akcji 

Promocyjnej zlokalizowanym na poziomie „1” (dalej „Punkt”) w miejscu fontanny. 

4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165). Prowadzona Akcja 

Promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskiwaniu 

prawa do nabycia nagród, które uzależnione jest od spełnienia warunków, o których mowa w § 2 

ust. 2 Regulaminu. 

5. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. 

6. Uczestnikom po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie zostaną przyznane nagrody 

(dalej zwanymi „Nagrodą”). 

7. Udział w Akcji Promocyjnej wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie 

następujących danych osobowych przez osoby biorące udział w  Akcji Promocyjnej (dalej zwanych 

łącznie ,,Uczestnikami’’ lub osobno „Uczestnikiem”): imienia, nazwiska.  



1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Promocyjnej jest 

ECE Projektmanagement Polska z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Przeskok 2, 00-032 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

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

Sądowego pod numerem KRS 0000022645, posługującą się numerem REGON 01246089600000 

oraz NIP 5261788751. Administrator danych osobowych powierzy Spółce PP1 Spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. Muszyńskiej 31, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000501997 NIP: 521-366-79-95, 

przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby 

lub mailowo wysyłając maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ECE na następujący 

adres e-mail: iodo@ece.com 

3. Administrator nie będzie przesyłać danych osobowych Uczestników do jakichkolwiek krajów 

trzecich albo organizacji międzynarodowych. 

4. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez następujących odbiorców: 

a) Organizatora; 

b) Zarządcę Centrum, tj.. ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przeskok 

2, kod: 00-032 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M. 

St. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000022645. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora zgodnie bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celach: 

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej, Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

b) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na 

ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. 



7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem zdania ostatniego. Okres przetwarzania może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych 

Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie 

w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

przekazania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów 

wskazanych w ust. 29 lit. a) i c) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika.  

10. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji 

Promocyjnej. Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.  

 

 

§ 2 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, będąca: (i) konsumentem, (ii) 

pełnoletnia, (iii) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (iv) zamieszkała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która jednocześnie spełni warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej są łącznie: 

a. Dokonanie zakupów (dalej „Zakupy”) o łącznej wartości co najmniej 50 (00/10) lub 

100 (sto 00/10) zł brutto udokumentowanych na maksymalnie 2 paragonach 

fiskalnych (dalej „Paragon”) z punktu handlowego lub usługowego na terenie 

Centrum (z wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt 3 poniżej.   

b. Zakupy musza być dokonane w dniach od 14.02.2020 r. do 15.02.2020 r. (ostatnie 

zakupy powinny być dokonane najpóźniej w dniu 15.02. do godziny 18:00). W Akcji 

Promocyjnej nie biorą udziału Zakupy udokumentowane fakturą VAT; 



c. Zgłoszenie się do Punktu i okazanie paragonu (paragonów) potwierdzającego 

dokonanie zakupów, o których mowa w punkcie poprzednim, w dniach 14-

15.02.2020. Paragon zostanie zgłoszony (zarejestrowany i ostemplowany pieczątką) 

poprzez zaprotokołowanie przez hostessy stacjonujące w Punkcie (dalej zwanymi 

łączne „Hostessami” a osobno „Hostessą”). 

d. wypełnienie i przekazanie Hostessie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która stanowi Załącznik 1 do Regulaminu. 

e. Uczestnik w zależności od kwoty paragonu otrzymuje Nagrodę stopnia I lub 

II, co dokładniej omówione jest w punkcie 13. niniejszego paragrafu. 

3. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są Paragony z banków, dotyczące zakupu leków na receptę, 

wyrobów tytoniowych oraz Paragony za zakup napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 487). Jeżeli na Paragonie widnieje zakup napoju alkoholowego, leku wydawanego na 

receptę, wyrobu tytoniowego Hostessa odejmie wartość ww. zakupu od kwoty na Paragonie. 

Jeżeli Paragon lub Paragony nadal spełniają warunki opisane powyżej to posiadacz Paragonów 

może wziąć udział w Akcji Promocyjnej. 

4. Paragony zgłoszone w Akcji Promocyjnej nie mogą być wykorzystywane dwukrotnie.  

5. Każdy paragon zgłoszony w Akcji Promocyjnej zostanie ostemplowany pieczątką. 

6. Uczestnik, który spełnia warunki określone w punkcie 2 niniejszego paragrafu, otrzymuje 

możliwość „połowu” Nagrody i dokonuje tego poprzez wejście na konstrukcję i „złowienia” 

Nagrody, której rodzaj uzależniony jest od kwoty zakupów, za pomocą udostępnionej przez 

Organizatora wędki.   

7. Uczestnik dokonuje „połowu” Nagrody w przeciągu maksymalnie 5 minut, przy czym Hostessa na 

prośbę Uczestnika może pomóc „wyłowić” Nagrodę.  

8. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej maksymalnie 1 raz, co oznacza, że jedna i ta 

sama osoba, może „złowić” maksymalnie jedną Nagrodę w ciągu całego czasu trwania akcji, przy 

czym Paragon (ew. Paragony) zgłoszony w akcji jest zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym   

9. Kolejność „połowów” jest zgodna z kolejnością zgłoszeń z paragonami u hostessy. 

10. W przypadku, gdy do zakończenia promocji nie zostaną odebrane wszystkie Nagrody, stają się one 

własnością Centrum Handlowego Avenida. 

11. Obsługa Punktu będzie wydawać Nagrody w dniU 14.02.2020 w godzinach 14:00 – 19:00 i 

15.02.2020 w godzinach 13:00 – 19:00. O odbiorze Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość 

Nagród jest ograniczona.  

12. Łączna liczba Nagród na czas trwania Akcji Promocyjnej to 290 sztuk.  



13. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są: 

a. Nagroda I stopnia: czekoladowy zestaw – za zakupy za minimum 50 zł, pula nagród: 

45 sztuk dziennie, łączna pula: 90 sztuk.  

b. Nagroda II stopnia: karta podarunkowa o wartości 85 zł – za zakupy za minimum 

100 zł, pula nagród: 100 sztuk dziennie w dniach 14 i 15.02, łączna pula: 200 sztuk.  

14. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.  

15. Wielokrotność kwoty 50 i 100 zł na Paragonie nie upoważnia Uczestnika do odbioru więcej niż 

jednej Nagrody.  

16. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Zleceniodawcy, ani 

osoby związane z  Organizatorem lub Zleceniodawcą umową cywilnoprawną, a także członkowie 

rodzin ww. osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo) oraz pracownicy Centrum, osoby 

świadczące usługi dla Centrum i osoby związane z Centrum umowami cywilnoprawnymi, osoby 

zatrudnione przez ECE Projektmanagement, pracownicy sklepów i punktów handlowych na 

terenie Centrum.  

17. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa 

do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

18. Klient, który dokona zwrotu towarów, za które otrzymał możliwość odebrania nagrody, 

zobowiązany jest również do jej zwrotu do Punktu Obsługi Promocji.  

 

§ 3 

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I LISTA NAGRODZONYCH OSÓB 

 

Zgłoszenia Uczestników będą weryfikowane przez Hostessę, która oceniać będzie spełnienie przez 

Uczestnika Akcji Promocyjnej warunków podmiotowych i przedmiotowych określonych w niniejszym 

Regulaminie, uprawniających Uczestnika Akcji Promocyjnej do otrzymania Nagrody stopnia, zgodnie z 

kolejnością zgłoszenia.  

 

§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

1. Reklamacje w formie elektronicznej mogą być zgłaszane do dnia 21.02.2020 r. na adres e- mail 

Organizatora, tj. biuro@dnagroup.pl.  

2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 2 osób: jednego z przedstawicieli Organizatora oraz 

jednego przedstawiciela Zleceniodawcy. 

mailto:biuro@dnagroup.pl


3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej w terminie 

określonym w ust. 1 powyżej, posiadające dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz 

dokładny opis zdarzenia skutkującego złożeniem reklamacji wraz z przedstawieniem żądania 

zgłaszającego reklamację i numer paragonu. 

4. Zawiadomienie dla reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego pisemnej reklamacji zostanie 

przesłane na podany adres e-mail adresata nie później niż do dnia 3.03.2020 r.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Akcji Promocyjnej 

określone niniejszym Regulaminem. 

2. Regulamin może ulec zmianie. Ewentualne zmiany do regulaminu zostaną opublikowane nie 

później niż w dacie ich wprowadzenia.  

3. Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu stanową jego integralną część.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 „ZAKUPY Z SERCEM” 
 

 
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Czy zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w postaci: 

 imienia,  

 nazwiska,  
 

 (dalej zwanymi łącznie „Danymi Osobowymi”) przez ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Przeskok 2, kod: 00-032 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M. 
St. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000022645 (dalej zwany „Administratorem”), która powierzy przetwarzanie danych osobowych na 
podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych spółce PP1 Spółką z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. Muszyńskiej 31, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział 
XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000501997 NIP: 521-366-79-95 

 wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej „Zakupy z sercem” zgodnie z 
regulaminem Akcji Promocyjnej? 

 

 

□                                                                                                        □ 

 TAK                                  NIE 

 

 

 

 



 

___________________ 

Imię i Nazwisko 

 


