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ń

ą
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ą

ę
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ą

ą
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ć

ś
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ą

ś
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ą

ą
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ś

ó
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9. Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a
po jego zakończeniu zostaną usunięte.
10. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej ww. zakresie przetwarzane są 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 8. POST POWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotycz ce Akcji musz by pod rygorem niewa no ci zło one na pimie w ci gu 14 dni od zako czenia okresu obowi zywania Akcji na adres siedziby Organizatora lub drog
elektroniczn na adres: biuro@projekta.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji zło onej na pimie decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji zło onej drog elektroniczn – data wysłania wiadomo ci e-mail na adres Organizatora wskazany w §
6. ust. 1. Regulaminu. Reklamacja powinna zawiera informacj , e dotyczy Akcji „Surfuj po super nagrody_C.H.Klif”, dane Uczestnika: imi , nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz przyczyn reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
2. Reklamacje zło one po terminie i reklamacje niespełniaj ce warunków, o których mowa w § 6 ust. 2. Regulaminu, nie b d rozpatrywane.
3. Organizator rozpatrzy reklamacj w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za po rednictwem poczty elektronicznej, na adres
e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub poczt na podany adres.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika swoich roszcze na drodze post powania s dowego.

§ 9. POSTANOWIENIA KO COWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si w szczególno ci przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa polskiego.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowie Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z
zastrze eniem, e zmiany nie narusz praw i obowi zków nabytych przez Uczestników przed zmian Regulaminu. Zmiany b d dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz
dat . Regulamin w zmienionej formie obowi zuje od daty oznaczonej w jego tre ci po jego publikacji. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy
Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku promocyjnym.
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ż

ż

ż

ś
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ę

ś
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ą

Ń

ą

ń
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3. W przypadku zaistnienia zjawiska siły wy szej, czyli zdarzenia zewn trznego, jakiego Organizator nie
mógł przewidzie , ani nie mógł jemu zapobiec, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłu enia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji.

ą
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8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez
Organizatora danych osobowych, Uczestnicy i laureaci mogą skontaktować się za pomocą adresu email: rodo@projekta.pl Dane osobowe Uczestników i laureatów nie będą wykorzystywane do
profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

g&tu,g)(+*)!*:*
POKWITOWANIE ODBIORU NAGRODY
Akcja promocyjna „Surfuj po super nagrody” C.H.Klif
organizowana na terenie Centrum Handlowego Klif w Gdyni przez Projekta Agata Koczergo ul. Młynowa
3/3, 11-700 Mrągowo NIP 742-200-08-13 . Laureaci Akcji Promocyjnej nie są uprawnieni do otrzymania
wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Nazwa nagrody
Kwota z paragonu
Data i godzina rejestracji paragonu

Data: ………………………..

Godz. ………………….

Imię i nazwisko Laureata
Adres Email
Numer Telefonu
Kod pocztowy: …………………………….…
Dokładny adres Laureata

Miejscowość ………………….………………

Zgadzam się na przetwarzanie przez Gdynia Centrum Handlowe sp. z o.o. mojego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, imienia i nazwiska w celach marketingowych. Zgoda wyrażana jest na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgadzam się na
używanie przez Gdynia Centrum Handlowe sp. z o.o. urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych
przeze mnie do odbioru wiadomości e-mail oraz SMS/MMS dla celów marketingu bezpośredniego. Zgoda
wyrażana jest na podstawie Prawa telekomunikacyjnego.
Zgadzam się na otrzymywanie od Gdynia Centrum Handlowe sp. z o.o. na mój adres e-mail informacji
handlowej. Zgoda wyrażana jest na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
OŚWIADCZENIE LAUREATA
Niniejszym oświadczam, iż uczestnicząc w Akcji Promocyjnej „Surfuj po super nagrody” w CH Klif Gdynia
(dalej jako „Promocja”) organizowanym przez Projekta Agata Koczergo, z siedzib w Mrągowie ul. Młynowa
3/3 działałem/-am w zgodzie z postanowieniami Regulaminu ww. Akcji Promocyjnej oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa mającymi zastosowanie do przeprowadzenia tej Akcji Promocyjnej.
W szczególności potwierdzam, iż złożone przez mnie dane kontaktowe są zgodne z prawdą. Przyjmuję do
wiadomości, że sprzeczność powyższego oświadczenia z rzeczywistością oznacza naruszenie przeze mnie
regulaminu Akcji Promocyjnej i może skutkować wykluczeniem mnie z Akcji z obowiązkiem zwrotu całości
otrzymanej nagrody, a także pociągnięciem mnie przez Projekta Agata Koczergo z siedzib w Mrągowie, ul.
Młynowa 3/3 do odpowiedzialności odszkodowawczej, która może dotyczyć nie tylko faktycznie poniesionej
szkody, ale również korzyści utraconych przez Projekta w związku z ww. sprzecznością.

ą

ą

ą

Przyjmuję ponadto do wiadomości, że Projekta Agata Koczergo z siedzib w Mrągowie, ul. Młynowa 3/3
może poza powyższym podjąć wobec mnie również inne stosowne kroki prawne, nie wyłączając złożenia
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, jeśli doszłoby do wypełnienia przez mnie
znamion tego przestępstwa.

...............................
Podpis wydającego

...................................
Podpis Laureata
DANE OSOBOWE

1.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w trakcie sporządzania protokołu odbioru Nagród Głównych
oraz w trakcie postępowania reklamacyjnego jest Zleceniodawca, tj. GDYNIA CENTRUM HANDLOWE Klif Gdynia
sp. z o. o., z siedzibą w Gdyni (81-525), al. Zwycięstwa 256, , zarejestrowaną zgodnie z prawem polskim w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 818870. Administrator danych osobowych
powierzy Projekta Agata Koczergo z siedzibą w Mrągowie (11-700), ul. Młynowa 3/3 przetwarzanie danych
osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

2.

Zakres przetwarzanych danych osobowych w przypadku Uczestników to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, kod pocztowy, adres zamieszkania.

3.

Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz dodatkowo 6
-m-cy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń, wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji
Promocyjnej, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

4.

Procesorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Promocyjnej w zakresie, w którym będą
one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 Ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 165 z późn. zm.) oraz dane osobowe Uczestników w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych jest
Organizator, tj. Projekta Agata Koczergo ul. Młynowa 3/3, 11-700 Mrągowo. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o
uzyskanej wygranej, określonego w art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji.

5.

Dane osobowe Uczestników Promocji, którzy zostaną laureatami Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez okres
5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów
Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, w celu udokumentowania wyników Promocji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

6.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji jest zgoda Uczestnika. Podstawą do
przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o
grach hazardowych, zaś osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20
ust. 1 Ustawy o grach hazardowych.

7.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w
Promocji i wydania nagrody. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich
danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę
na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Promocji.
Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w
celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez Organizatora
danych osobowych, Uczestnicy i laureaci mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: rodo.gdynia@klif.pl
Dane osobowe Uczestników i laureatów nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.

9.

Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego
zakończeniu zostaną usunięte.

10. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej ww. zakresie przetwarzane są 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów
powszechnie obowiązujących.

