Regulamin akcji pro-sprzedażowej
„Black Friday” w dniach 23 – 30.11.2019
§1
Organizator, miejsce i czas trwania akcji pro-sprzedażowej
1.1. Organizatorem akcji (dalej; Akcja) jest firma KAREVA Justyna Suduł, 14-200 Iława,
ul. Grunwaldzka 13, NIP 956-219-54-04 (dalej zwana: Organizatorem), działająca na
zlecenie właściciela Centrum Handlowego Klif Gdynia – PAIGE INVESTMENTS sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie.
1.2. Akcja będzie odbywała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Centrum
Handlowym Klif w Gdyni Al. Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia zwaną dalej „Galerią”.
1.3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora, Galerię
oraz inne podmioty prowadzące działalność na terenie Galerii (najemców, dzierżawców
itp.), a także osoby świadczące na rzecz w/w podmiotów usługi na innej podstawie niż
stosunek pracy.
1.4. Akcja będzie odbywała się w dniach 23-30.11.2019 w godzinach 12-20 lub do
wyczerpania zapasów.
1.5. Organizator przeznacza stanowisko do akcji oraz jedną osobę do obsługi
stanowiska.
1.6. Uczestnictwo w akcji pro-sprzedażowej jest dobrowolne.
1.7. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa rozstrzyga Organizator.
1.8. Dane osobowe osób biorących udział w akcji pro sprzedażowej będą przetwarzane
zgodnie z przepisami 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 (dalej: RODO). Administratorem danych
osobowych jest firma KAREVA Justyna Suduł. Każdy, kto bierze udział w akcji ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również
prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału w akcji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w akcji pro-sprzedażowej.
1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
§2
Zasady uczestnictwa
2.1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji
spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
c) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela
Organizatora, Zleceniodawcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio
zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Akcji lub członkiem najbliższej
rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę
pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na

podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
2.2. W Akcji można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Przystąpić do Akcji można w każdym czasie jej
trwania.
2.3. Aby wziąć udział w Akcji, należy zrobić zakupy za kwotę min. 200 złotych, co
pozwala na odbiór nagrody oznaczonej kolorem zielonym. Zakupy za kwotę min.500
złotych upoważniają do odbioru nagrody oznaczonej kolorem niebieskim. Zakupy za
kwotę min. 1000 złotych pozwalają odebrać nagrodę oznaczoną kolorem czerwonym.
Wykaz nagród dostępny jest w punkcie obsługi Akcji w Galerii Klif Gdynia w dniach 2330.11.2019. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie hostessie dowodu zakupu
(paragonu fiskalnego / rachunku / faktury imiennej) na określoną kwotę minimalną,
dokonanego w dniach 23-30.11.2019 na terenie CH Klif w Gdyni oraz podanie
niezbędnych danych.
2.4 Za każdy dowód zakupu (z wykluczeniem: napojów alkoholowych, wyrobów
tytoniowych, elektronicznych papierosów a także leków) na minimalną kwotę określoną
uczestnik może odebrać jedną nagrodę. Za zakupy o wartości powyżej minimalnej
wymaganej kwoty, potwierdzone na jednym dowodzie zakupu uczestnikowi przysługuje
odbiór jednej nagrody.
2.5. Z Konkursu wyłączone są:
a. dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyrobów leczniczych (lekarstw i
farmaceutyków), zakładów w grach liczbowych i losowych, doładowań typu prepaid,
doładowań telefonów;
b. transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, kantory
wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz,
prąd, telefon i in. media, raty, kredyty/pożyczki);
c. transakcje dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
d. transakcje wpłat i wypłat z bankomatów/wpłatomatów,
e. dowody zakupu ze sklepu Piotr i Paweł.
2.6. Uczestnik ma prawo wziąć udział w Akcji maksymalnie trzy razy.
2.7. Hostessa weryfikuje dane osobowe oraz numer paragonu, sklep oraz kwotę, na
którą zostały zrobione zakupy. Hostessa ma również obowiązek oznaczyć paragony jako
wykorzystane.
2.8. Odbiór Nagród następuje w dniach 23-30.11.2019 w godzinach 12:00-20:00 lub do
wyczerpania zapasów Nagród.
2.9. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Akcji.
2.10. Uczestnik Akcji, odbierający Nagrodę, zobowiązany jest do podania hostessie
niezbędnych danych, tj. imienia, nazwiska , sklepu , kwoty zakupu oraz daty zakupu i
wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do
celów związanych z realizacją Akcji oraz zgodnie z przepisami 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.
2.11. Pula Nagród jest ograniczona. Po wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom nie
przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich
postanowień Regulaminu.
2.12. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. Praw i
obowiązków związanych z uczestniczeniem w akcji, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

2.13. Nie ma możliwości zakupu Nagród.
§3
Ochrona danych osobowych
3.1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami 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 (dalej: RODO). Dane osobowe będą
przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji. Uczestnik wyraża
również zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby
informowania o wynikach akcji.
3.2. Dane osobowe uczestników akcji przetwarzane będą w zakresie i celach związanych
z przeprowadzeniem akcji. Dane osobowe oraz wizerunek Zwycięzcy mogą zostać
wykorzystane w celu promocji akcji pro-sprzedażowej w szczególności poprzez
publikację informacji dotyczących osób biorących udział w akcji.
3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.
3.4. Przystępując do akcji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów
fotograficznych i video powstałych podczas akcji pro-sprzedażowej w środkach
masowego przekazu na potrzeby niniejszej Akcji.
§4
Postanowienia końcowe
4.1. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad akcji Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
4.2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności akcji z niniejszym Regulaminem,
przysługuje Uczestnikom w ciągu 7 dni od dnia zakończenia akcji. Reklamacja powinna
być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Home and Decor” na
adres: Kareva Justyna Suduł 14-200 Iława ul. Grunwaldzka 13. Organizator rozpatrzy
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej
rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość towarów sprzedawanych w
poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie Galerii.
Organizator nie przyjmuje, ani nie rozstrzyga postępowań reklamacyjnych towarów i
usług realizowanych w punktach handlowych na terenie Galerii. Ewentualne roszczenia
reklamacyjne winny być kierowane bezpośrednio do podmiotów sprzedających dane
towary.
4.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.4. Udział w Akcji pro-sprzedażowej jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
wykonania usługi. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest KAREVA
Justyna Suduł, Iława (14-200), ul. Grunwaldzka 13, działając na zlecenie Organizatora.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.
………………………………………………
Podpis
Klauzula informacyjna
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAREVA Justyna Suduł, Iława (14-200), ul.
Grunwaldzka 13, działając na zlecenie Organizatora;
2.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: justyna.sudul@gmail.com
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia akcji prosprzedażowej;
4.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;
7.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub
ewentualnych postępowań reklamacyjnych;
8.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

………………………………………………
podpis

