REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ
„Niezła Gratka Jubilatka – Box pełen nagród”
§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w Centrum Handlowym Plejada
Sosnowiec, ul. S. Staszica 8b, 41-200 Sosnowiec (dalej: Akcja).
2.
Organizatorem Akcji jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą przy ul. Krakowska 7/3
Mysłowice (41-400), NIP 6252396727, REGON 242952345 (dalej: Organizator) działająca na zlecenie
ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-843), The Warsaw
HUB, Rondo Daszyńskiego 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043024, posługującą się numerem NIP: 525-2079-831, REGON: 012941874, o kapitale zakładowym w wysokości 9.004.000,00 złotych
3.
Akcja odbędzie się we wskazanych datach: od 6.11.2021 r. do 27.11.2021r, z wyłączeniem niedziel
niehandlowych czyli 07.11.2021 r., 14.11.2021 r., 21.11.2021 oraz święta 11.11.2021. Stanowisko Akcji
będzie czynne w dniach akcji w godz. 13.00 – 19.00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 27.11.2021z. po godzinie
16.00 po ogłoszeniu listy zwycięzców wydawane będą nagrody główne bez możliwości dokonania
rejestracji paragonów, rozwiązywania quizu, zdobywania punktów i odbioru nagród natychmiastowych
(w dniu 27.11.2021r. rejestracja paragonów jest możliwa do 16.00.)
4.
Udział w akcji jest dobrowolny, spełnienie poszczególnych warunków, wyrażenie zgód, daje
możliwość odbioru nagród natychmiastowych zgodnie z limitami wskazanymi regulaminem oraz
możliwość wzięcia udziału w quizie z wiedzy ogólnej wzbogaconym pytaniami o Sosnowcu o nagrody
główne, które zależą od zaangażowania Uczestnika. Im więcej paragonów zostanie zarejestrowanych
przez Uczestnika, tym więcej będzie miał on możliwości na uzyskanie większej liczby punktów. Akcja nie
jest loterią ani grą losową.
5.
Regulamin dostępny jest na Stanowisku Akcji oraz na stronie internetowej Centrum Handlowego
Plejada Sosnowiec (https://plejada.com.pl)
6.
Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.
Organizator oświadcza, iż w ramach Akcji będą zbierane i przetwarzane dane osobowe
Uczestników, zgodnie z Rozporządzeniem 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 RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych w celach związanych z zasadami Akcji, z weryfikacją uprawnień i obowiązków
wskazanych regulaminem oraz celami wskazanymi Regulaminem a podane przy pierwszej rejestracji
uczestnika, dane personalne wskazane przy rejestracji poza protokołami odbioru nagród głównych
zostaną zniszczone wraz z dokumentami w ramach których były przetwarzane w terminie 14 dni od
zakończenia Akcji.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1.
Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.
W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne i to wyłącznie jako konsumenci,
zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Osoba rejestrując swoje dane może zarejestrować na siebie wyłącznie jeden numer telefonu, który
jest podstawą działań Uczestnika w ramach Akcji. Zakazane jest rejestrowanie udziału w Akcji oraz
dokonywanie czynności w ramach Akcji powołując się na numer telefonu osoby trzeciej (nienależący do
Uczestnika). W razie wykrycia takiego działania Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.
4.
Osoba, która dokonała rejestracji jako Uczestnik i tym samym przystąpiła do Akcji jest związana
warunkami niniejszego Regulaminu. (dalej „Uczestnik”).

5.
Akcja zawiera w sobie dwa elementy, które łączy możliwość udziału w quizie (po spełnieniu
warunków określonych regulaminem) – udział w quizie wiedzy, który kończy się wydaniem nagrody
natychmiastowej oraz udziałem w quizie wiedzy, który umożliwia zbieranie punktów na zarejestrowany
numer telefonu Uczestnika. Z uwagi na limitowaną ilość nagród natychmiastowych na Uczestnika
rejestracja paragonów uprawniających do odbioru nagród natychmiastowych jest ograniczona tym
limitem. Uczestnik może rejestrować więcej paragonów aby brać udział w quizie wiedzy i zbierać punkty
dające możliwość zdobycia nagród głównych. Uczestnik w oparciu o swoje działania w ramach Akcji
może rejestrować dowolną ilość paragonów i brać udział wiele razy w Akcji w części związanej ze
zbieraniem punktów do zdobycia nagród głównych.
6.
Warunkiem odbioru nagrody natychmiastowej jest zdobycie 2 z 5 możliwych punktów w quizie
wiedzy na totemie multimedialnym po zarejestrowaniu paragonu na stanowisku Akcji, w ramach jednego
podejścia do quizu.
7.
W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy oraz
Administracji Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec, właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów
usługowych, punktów handlowych mieszczących się w Centrum Handlowym Plejada, jak również
pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego i innych firm działających na rzecz Centrum Handlowego
Plejada Sosnowiec na podstawie umów cywilnoprawnych – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców,
rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby
pozostające 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).
§ 3 ZASADY AKCJI
1.
W Akcji mogą wziąć udział osoby, które:
a. W czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec
(z wyłączeniem zastrzeżonym w pkt 16 i 19 niniejszego paragrafu), na kwotę nie
mniejszą niż 100 zł brutto ujawnioną na nie więcej niż dwóch paragonach i okażą
paragon/paragony celem opieczętowania na stanowisku Akcji;
b. Zarejestrują swój udział na stanowisku Akcji podając swoje imię, nazwisko, numer
telefonu;
c. Wezmą udział w części Akcji na totemie multimedialnym– odpowiedzą poprawnie
na minimum 2 z 5 pytań quizowych na totemie multimedialnym znajdującym się na
stanowisku Akcji w ramach jednego podejścia do quizu.
2.
Spełnienie powyższych warunków uprawnia do odbioru nagrody natychmiastowej – różnej w
poszczególnych tygodniach akcji, a każdy uczestnik może odebrać trzy nagrody na całą akcję Nagrody
natychmiastowe to :
a. Kubek z grafiką – 400 sztuk w okresie od 06.11.2021r. – 13.11.2021r. ( z wyłączeniem
11.11.2021 r.)
b. Poduszka z grafiką – 400 sztuk w okresie 15.11.2021 r. – 20.11.2021 r.
c. Puszka krówek z grafiką na opakowaniu – 400 sztuk w okresie 22.11.2021 r. –
27.11.2021 r.
3.
Nagrody natychmiastowe, celem zapewnienia równej dostępności w poszczególnych dniach i
godzinach trwania Akcji Organizator wprowadza limity godzinowe wydawania nagród
natychmiastowych.
4.
Cała procedura od momentu zgłoszenia się na stanowisko, rejestrację danych, weryfikację
paragonów, odpowiadanie na pytania w quizie wiedzy, wydanie nagrody natychmiastowej oraz
udzielenie możliwości dalszego udziału w Akcji odbywa się wyłącznie i obowiązkowo pod
nadzorem hostessy. Samodzielne korzystanie z totemu multimedialnego jest zakazane.

5.
W razie nie osiągnięcia wymaganego minimum poprawnych (właściwych) odpowiedzi w
quizie na totemie multimedialnym nagroda natychmiastowa nie przysługuje a te same,
zgłoszone już paragony nie mogą stanowić podstawy do ponownej próby odpowiedzenia na
pytania.
6.
Nagrody Główne – na totemie multimedialnym można grać tyle razy ile razy zarejestruje
się zakupy dokonane w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec (z wyłączeniem zastrzeżonym w pkt
16 i 19 niniejszego paragrafu), na kwotę nie mniejszą niż 100 zł brutto ujawnioną na nie więcej niż
dwóch paragonach i okaże się paragon/paragony celem opieczętowania na stanowisku Akcji oraz
zarejestruje ten paragon/paragony na totemie podając również swój numer telefonu.
7.
W razie równej ilości punktów osiągniętych na koniec Akcji, nagrody przyznawane są
zgodnie z pierwszeństwem określonym najkrótszym czasem w jakim Uczestnik zdobył daną
liczbę punktów. Czyli mając taką samą liczę punktów osoba, która te punkty zdobyła w krótszym czasie
(szybciej odpowiadała na pytania) ma wyższe miejsce i nagrodę główną za wyższe miejsce, a ta z dłuższym
czasem kolejne miejsce po tej osobie.
8.
Warunkiem udziału w Akcji jak również możliwością odbioru nagród głównych jest zachowanie
oryginalnego paragonu/paragonów wystawionych na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, która dokonał zakupów jako konsument, które stanowiły podstawę zgłoszenia do Akcji,
dały możliwość odpowiadania na pytania w quizie na totemie. Nie biorą udziału w akcji paragony
wystawione na przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej w razie ujawnienia na paragonie
numeru NIP tego przedsiębiorcy oraz paragony wystawione na przedsiębiorcę (posiadające w treści
numer NIP). W akcji nie biorą udziały dowody zakupu kart podarunkowych udokumentowanych
niefiskalnymi dokumentami sprzedaży.
9.
W dacie odbioru nagród – w szczególności nagród głównych Uczestnik zobowiązany jest
okazać wszystkie zarejestrowane i opieczętowane paragony. Brak paragonu, odmowa okazania
sprawia iż Uczestnik traci prawo do odbioru nagrody.
10. Na jednego uczestnika może przypadać wyłącznie jedna z nagród głównych w razie złamania zasad
regulaminu lub zarejestrowania na tą samą osobę większej ilości paragonów, Uczestnik może zostać
zdyskwalifikowany a nagroda przechodzi na inną wskazaną przez Organizatora osobę. Osobę, która brała
udział w Akcji i zgodnie z ilością punktów poza osobami, które już odebrały nagrodę ma największą ilość
punktów. W takim wypadku nie może dojść do kumulacji nagród i jedna osoba może odebrać tylko jedną
nagrodę.
11. W akcji biorą udział paragony za zakupy dokonane w dniach 6.11.2021 r. - 27.11.2021 r.
Wielokrotność kwoty ujawnionej na paragonie nie uprawnia do odbioru więcej niż jednej nagrody za
jednorazowe spełnienie warunków udziału w Akcji.
12. Wielokrotność kwoty paragonów nie uprawnia do gry na totemie multimedialnym więcej niż 1 raz
poza sytuacją opisaną w pkt poniżej.
13. Gdy uczestnik zarejestruje jeden paragon o wartości 300 zł lub większej otrzymuje premię
uprawniająca do wykonania dwóch quizów pod rząd na totemie multimedialnym. Premia nie
przysługuje w razie kilku paragonów, gdyż nadrzędna jest zasada – § 3 pkt 1 a.
14. Uczestnik podczas jednej wizyty na stanowisku Akcji ma prawo do zarejestrowania maksymalnie
trzech paragonów, o ile każdy z przedstawionych paragonów spełnia zasady akcji. W sytuacji, gdy
Uczestnik posiada większą ilość paragonów musi przejść na koniec kolejki.
15. W celu weryfikacji ile razy dana osoba brała udział w akcji Uczestnik zobowiązany jest podać numer
telefonu. Niepodanie numeru bądź wątpliwość obsługi co do prawdziwości podanego numeru może
spowodować odmowę wydania nagrody. W momencie rejestracji Uczestnik podaje swoje imię i nazwisko
a potwierdzenie i zgodność tych danych weryfikowana jest w dacie odbioru nagrody głównej (jeśli
uczestnik taką otrzyma). Na podany numer telefonu w dniu 27.11.2021 r. po godz. 16.00 uczestnik
otrzyma informację o wygranej.

16. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w
rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe,
zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
17. Jeśli paragon obejmuje towary wyłączone zgodnie z pkt 16 – ich wartość odejmuje się od
kwoty na paragonie.
18. Kwot z więcej niż dwóch paragonów nie sumuje się przy jednorazowym udziale w Akcji. Im więcej
zarejestrowanych paragonów tym więcej możliwości na zebranie punktów do zdobycia nagród głównych.
19. Z akcji wyłączony jest hipermarket Carrefour, sklepy Komfort, HOTTU Design, STUDIO
SIM, IQOS, eSmoking World, Kantor Exchange Group, Bank Millenium, mFinanse SA., Alior
Bank mieszczące się na terenie Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec, co oznacza, iż dowody zakupu
z tych sklepów nie biorą udziału w Akcji, nie mogą być podstawą do wydania nagrody, czy udzielenia
możliwości odpowiedzi na pytania w quzie wiedzy na totemie.
20. Organizator każdorazowo stempluje paragony, które zostały zgłoszone w Akcji w celu
wyeliminowania ich z ponownego udziału w Akcji. Uczestnik podaje swój numer telefonu w celach
weryfikacji ilości odebranych nagród przez jedną osobę.
21. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności
paragonu, wydanie nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub
pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 5. dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika
paragonu.
22. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem,
obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za
naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp.
23. W związku ze szczególnymi obostrzeniami prawnymi i wytycznymi obowiązującymi w trakcie
epidemii SARS-CoV-2 w zakresie ochrony Uczestników Akcji oraz pracowników Organizatora,
Organizator w porozumieniu z Centrum Handlowym dokonał wyboru miejsca na Stoisko Akcji w taki
sposób aby nie ograniczać ciągu komunikacyjnego oraz zapewniając bezpieczny dystans stanowiska od
Uczestników. Ponadto w ramach Akcji wprowadza się szczególne warunki:
a. Przy stoisku Akcji może znajdować się naraz wyłącznie jedna osoba, pozostałe
oczekujące osoby powinny zachować odległość 2 m od innych oczekujących,
b. Dostęp do wewnętrznej strefy stoiska ma wyłącznie obsługa Akcji i Uczestnicy nie mają
tam wstępu.
c. Dostęp do totemu multimedialnego następuje wyłącznie za zgodą i pod nadzorem
obsługi stanowiska, przed przystąpieniem do korzystania z totemu multimedialnego
należy skorzystać z dezynfekcji,
d. Uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez cały czas
obsługiwania go przy stanowisku oraz w czasie korzystania z totemu multimedialnego,
e. Miejsce okazywania paragonów, wydawania nagród, udzielania informacji oddzielone jest
przesłoną z tworzywa sztucznego, które oddziela obsługę od Uczestników, a obsługa
zakrywa usta i nos za pomocą maseczki oraz obsługuje klientów w rękawiczkach
jednorazowych lub dezynfekuje systematycznie dłonie;
f. Na stoisku Akcji udostępnione są środki do dezynfekcji, których zaleca się użyć przed i
po przystąpieniu do okazania paragonu i odbioru nagrody, dokonywania czynności na
totemie.
g. Długopisy, lada do wydawania nagród, totem multimedialny są systematycznie
dezynfekowane.
h. Dodatkowo w celu ograniczenia gromadzenia się nadmiernej ilości osób w jednym
miejscu, wprowadzono ograniczenia godzinowe wydawania nagród.

§ 4 NAGRODY AKCJI
1.
Właścicielem nagród jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał.
2.
Sponsorem nagród jest ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O.
3.
Nagrodami natychmiastowymi w Akcji pro-sprzedażowej są:
a. Kubki z grafiką – 400 sztuk w okresie od 06.11.2021r. – 13.11.2021r. ( z wyłączeniem
11.11.2021 r.)
b. Poduszki z grafiką – 400 sztuk w okresie 15.11.2021 r. – 20.11.2021 r.
c. Puszki krówek z grafiką na opakowaniu – 400 sztuk w okresie 22.11.2021 r. – 27.11.2021
r.
4.
Wyznacza się limity dzienne oraz godzinowe – wskazane w tabeli. Za każdorazowe spełnienie
warunków Akcji Uczestnik nabywa prawo do wydania mu jednej nagrody do wyczerpania limitu nagród
na osobę ( 3 w ramach Akcji) lub na dany dzień lub limitu nagród na całą Akcję. W momencie zgłoszenia
się do stanowiska Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić i zapytać o dostępność nagród
natychmiastowych.
5.
Nagrody są wydawane WYŁĄCZNIE w dniach od 06.11.2021r. do 27.11.2021r., w
wyłączeniem niedziel niehandlowych oraz święta 11.11.2021 r. w godzinach 13.00-19.00 do
wyczerpania limitu nagród w danym dniu. Wyjątek stanowi 27.11.2021. kiedy to wydawanie nagród
natychmiastowych oraz możliwość zarejestrowania się w Akcji zamknięta zostaje o godz. 16.00. O
wydaniu nagrody decydują limity przewidziane Regulaminem oraz kolejność osób oczekujących w
kolejce.
6.
Nagrody główne zależne są od ilości zebranych punktów czyli ilości prawidłowych odpowiedzi
udzielonych na totemie. Punkty sumują się na zarejestrowany i każdorazowo podawany numer telefonu
po zarejestrowaniu zakupów o określonej kwocie ujawnionej na maksymalnie 2 paragonach.
7.
Nagrody główne:
a. I miejsce - Robot kuchenny planetarny KENWOOD Titanium Chef Patissier XL / 1400
W
b. II miejsce - Robot odkurzający roomba i3+
c. III miejsce Hulajnoga elektryczna Fiat 500 F10K
d. IV-X miejsce Słuchawki bezprzewodowe JBL 500 BT
e. XI- XX miejsce Smartband xiaomi Mi Band 5
8.
Punkty uzyskane na totemie sumują się przez cały okres trwania Akcji. Organizator przetwarza
wyniki jednak nie podaje ich do publicznej wiadomości aż do ogłoszenia wyników w dniu 27.11.2021r.
po godz. 16.00. Procedura wydania nagród:
a. Przekazanie wiadomości o wygranej następuje poprzez – poinformowanie zwycięzców
na podany numer telefonu o wygranej i datach odbioru nagród.
b. Do odbioru nagród niezbędne jest zgłoszenie się osobiście lub wysłanie osoby trzeciej
wraz z pełnomocnictwem i danymi niezbędnymi do wypełnienia formularza odbioru (
imię i nazwisko uczestnika, jego nr pesel, adres zamieszkania, numer telefonu) oraz
okazanie oryginałów wszystkich paragonów zarejestrowanych w Akcji.
c. Wydanie nagród głównych odbywać się będzie 27.11.2021 r. pomiędzy godz. 16.00-21.00
przy stanowisku Akcji oraz w dniach 29.11.2021 – 03.12.2021 w godzinach 9.00-16.00 w
siedzibie Organizatora (ul. Krakowska 7 lok 3, Mysłowice)
9.
Organizator nie gwarantuje udziału i możliwości odpowiadania na pytania wszystkim oczekującym,
potencjalnym Uczestnikom.
10. Nagrody natychmiastowe niewydane w danej godzinie przechodzą na kolejną godzinę, niewydane
w danym dniu akcji przechodzą na kolejny dzień akcji. Nagrody nie wydane w danym tygodniu
przechodzą na kolejny tydzień Akcji.

11. Organizator wyznacza limit dzienny i tygodniowy ilości dostępności nagród wg poniższej tabeli.
Limit tygodniowy wynosi 400 gadżetów.

GODZINY
WYDAŃ
NAGRÓD

LIMIT nagród
LIMIT nagród
od poniedziałku do W dniach: (06.11.2021
czwartku
r., 12.11.2021 r.,19(08-10.11.2021 r., 15- 20.11.2021r.,26.11.2021
18.11.2021 r., 22r.)
25.11.2021r)

LIMIT nagród
w dniu
13.11.2021r
(sobota)

LIMIT nagród
w dniu
27.11.2021r –
sobota, ostatni
dzień akcji)

13:00 -14:00

11

11

11

22

14:00-15:00

11

11

11

23

15:00-16:00

11

11

11

23

16:00-17:00

11

11

11

-

17:00-18:00

11

12

11

-

18:00-19:00

11

12

11

-

SUMA

66

68

66

68

12. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie
może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
13. Nagrody natychmiastowe przewidziane w ramach Akcji na podstawie paragonu, zostaną wydane
zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy
o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa
w art. 20 ust 1. (przychody z innych źródeł i zasiłki pieniężne), otrzymanych od świadczeniodawcy
w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty
200 zł. Wartość maksymalna jaka może zostać odebrana przez Uczestnika to kwota 118,20 zł wobec
czego podatek od nagród natychmiastowych nie dotyczy nagród w niniejszej Akcji.
14. W zakresie nagród głównych sporządzone zostaną protokoły odbioru nagród umożliwiającej
zapłatę podatku od nagród w sytuacjach przewidzianych prawem w imieniu nagrodzonych Uczestników
przez podmiot upoważniony przez organizatora. Nagroda główna będzie wydana zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Do wartości każdej Nagrody Głównej zostanie dodana
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu
od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Laureat Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej przez Zleceniodawcę. Za nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
15. Nagrody niewykorzystane przechodzą na Sponsora.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik podając dane osobowe do formularza rejestracyjnego robi to dobrowolnie i świadomie
przyjmując także do stosowania warunki niniejszego Regulaminu w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
2.
Organizator, który jest jednocześnie podmiotem, któremu powierzono dane osobowe a Sponsor
nagród jest jednocześnie Administratorem danych osobowych uczestnika i oba podmioty oświadczają,
że chronią dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
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/RODO).
3.
Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą
czy uszkodzeniem.
4.
Uzyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)
zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
wykonania obowiązków powierzonych przez podmiot zlecający zorganizowanie Akcji;
b)
rozliczenia ewentualnie występujących obowiązków podatkowych wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w tym
celu dane zostaną przekazane do ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O. z
siedzibą w Warszawie NIP 525-20-79-831, gdyż ten podmiot zapewnia dokonanie odpowiednich
zgłoszeń oraz zapłaty podatku od nagród
c)
w celu rozpatrywania reklamacji w oparciu o niniejszy regulamin;
5.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a) Dane podane w czasie rejestracji uczestnika przez okres 14 dni po zakończeniu Akcji, chyba, że
wpłynie reklamacja to do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego.
b) Dane podane w formularzu odbioru nagrody przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a także
rozliczenia płatności oraz dochodzenia roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie
obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzania danych po zrealizowanym Akcji
6.
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu
cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7.
W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do Administratora w sprawie jego danych
osobowych z prośbą i informacje, cofnięcie bądź modyfikację udzielonej zgody, poprzez przesłanie
stosownego pisma listem poleconym na adres siedziby Administratora. W celu weryfikacji wniosku
niezbędne jest podanie: pełne dane osobowe umożliwiające odpowiedź (imię, nazwisko, dane adresowe),
dane umożliwiające identyfikacje udzielonej zgody (data udzielenia zgody, Akcja, której dotyczyła zgoda)
oraz treść żądania (dokładne wskazanie o jaką informację bądź modyfikację chodzi). Wnioski są
rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu pisma, w razie przesłania żądania Administrator może
weryfikować prawdziwość i zakres zapytania.
8.
Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora.
9.
Administrator ma zawartą umowę o powierzenie danych z podmiotem wskazanym i wskazuje, iż
zobowiązał podmiot do odpowiedniej ochrony danych przekazanych przez Uczestnika
1.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji nadanej listem
poleconym na adres Organizatora, a dotyczącej sposobu przeprowadzenia Akcji oraz jego rozstrzygnięcia
nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji.
2.
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia
reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
3.
Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko,
dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w związku ze zgłoszoną reklamacją oraz dane umożliwiające weryfikację zgłoszenia : dane dotyczące
Akcji, jej nazwa, data, miejsce przeprowadzenia, numer telefonu komórkowego podanego w
potwierdzeniu odbioru nagrody oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis
okoliczności uzasadniających reklamację.
4.
Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Akcji: AGENCJA 5 AM Karolina
Musiał z siedzibą Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, z dopiskiem na kopercie Plejada AKCJA
PROSPRZEDAŻOWA.
5.
Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu
poleconego, najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6.
Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Regulamin niniejszego Akcji jest do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stanowisku Akcji w
Centrum Handlowym Plejada oraz na stronie www.plejada.com.pl. Dostępność regulaminu online w
dniach 05.11.2021 r. – 11.12.2021 r.
2.
Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie;
wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
3.
Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym
Regulaminie.
1.

