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Regulamin akcji promocyjnej 
pod nazwą 

„Wiosenne upominki na 5-tkę”   

Prowadzonej w dniach 16 – 20 maja 2022 roku  

 

 

§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Wiosenne 

upominki na 5-tkę” (dalej zwana jako „Promocja”), prowadzonej na terenie Centrum Handlowego 
Galeria Grodova na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorem Promocji jest Renata Kawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
PRERIA Renata Kawa z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Karkonoskiej 10, 53-015 Wrocław,  
NIP 8951422348 (dalej „Organizator“) działając na zlecenie: Napollo Grodova Sp. z o.o.,  
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa , NIP: 7010393200, KRS: 0000473696, REGON:  
146847683. 

3. Promocja przeznaczona jest dla klientów Centrum Handlowego Galeria Grodova, 
zlokalizowanego przy ul. Henryka Sienkiewicza 46/50 w Grodzisku Mazowieckim (05-825) 
(„Centrum Handlowe”).  

4. Promocja przeprowadzana będzie wyłącznie w dniach od 16 maja do 20 maja 2022 roku  
w godzinach 14:00 – 19:00 lub do wykorzystania puli nagród („Okres Promocji”).  

5. Promocja odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu  
i obowiązującymi przepisami prawa.  

 
 
 

§2  
UCZESTNICY PROMOCJI, WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny. 
2. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Promocji spełnia 

łącznie następujące warunki („Uczestnik Promocji”). 
a) ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich warunkiem jest uzyskanie 

pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w akcji na warunkach 
określonych w Regulaminie, przekazanej w dniu odbioru nagrody oraz odbiór nagrody  
wraz z przedstawicielem ustawowym.  

b) posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 
c) 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.); 
d) nie jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą usługi na podstawie 

innej umowy cywilno-prawnej przez Centrum Handlowe lub Organizatora Promocji  
oraz pracownicy innych podmiotów pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych  
w przeprowadzenie Promocji, jak również inne osoby, które z ww. podmiotami łączy 
jakikolwiek stosunek cywilnoprawny. Z akcji wyłączone zostają również jego osoby najbliższe. 
Osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, („Osoba Najbliższa”); 
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e) nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy,  
który zawarł z Centrum Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni lub posiada  
na terenie Centrum Handlowego punkty handlowe lub usługowe jak również jego pracownicy  
i osoby świadczące dla niego usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również  
ich osoby najbliższe; 

f) nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, które  
na terenie Centrum Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum 
Handlowego, w tym związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług 
technicznych etc., jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy 
innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe; 

2. W akcji można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń  
w imieniu osób trzecich. 

3. Jedna osoba upoważniona jest do odbioru jednej nagrody dziennie podczas trwania Promocji. 
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w Okresie Promocji zakupu 

udokumentowanego na paragonach na kwotę łączną minimum 100 zł w okresie trwania Promocji, 
dokonanego w sklepach i punktach usługowych na terenie Galerii Grodova. Sklepy i usługi 
wyłączone z Promocji to: zakupy totalizatora sportowego Lotto, transakcje u operatorów sieci 
komórkowych - Play, T-Mobile, Plus i innych, leków, alkoholu w rozumieniu ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., 
poz. 487), produktów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1446) 
oraz zakupów bonów, Kart Podarunkowych, wpłat i wypłat bankomatowych. Okazanie oryginału 
paragonu, faktury wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub 
rachunku niezbędne jest do odbioru nagrody. W Promocji będą uwzględniane zakupy opłacane 
za pomocą bonów zakupowych, towarowych, kart podarunkowych. 

 
 
 

§3  
ZASADY AKCJI, NAGRODY 

 
 
1. Każdego dnia trwania Promocji pierwsze 50 osób, które dokonają w czasie trwania Promocji 

udokumentowanego zgłoszenia zrealizowanych zakupów w Galerii Grodova, z wyłączeniami 
opisanymi w §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, na kwotę minimum 100,00 zł brutto (kwota może 
być udokumentowana na więcej niż jednym paragonie z czasu trwania Promocji) otrzyma 
sadzonkę rośliny ogrodowej o wartości 14,00 zł brutto. Paragony zostaną ostemplowane przez 
hostessę w Punkcie Obsługi Promocji pieczątką z napisem „Paragon zarejestrowany w akcji”  
w celu wykluczenia ponownego ich użycia.  

2. Każdego dnia trwania Promocji pierwsze 50 osób, które dokonają w czasie trwania Promocji 
udokumentowanego zgłoszenia zrealizowanych zakupów w Galerii Grodova, z wyłączeniami 
opisanymi w §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, na kwotę minimum 150,00 zł brutto (kwota może 
być udokumentowana na więcej niż jednym paragonie z czasu trwania Promocji) otrzyma bidon  
z nadrukiem, o wartości 24,00 zł brutto. Paragony zostaną ostemplowane przez hostessę  
w Punkcie Obsługi Promocji pieczątką z napisem „Paragon zarejestrowany w akcji”  
w celu wykluczenia ponownego ich użycia.  

3. W czasie trwania Promocji nagrody opisane w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu (zwane dalej 
łącznie „Nagrodami”) będą wydawane wyłącznie w Punkcie Obsługi Promocji zlokalizowanym  
na parterze Galerii Grodova, między sklepem Empik, a sklepem Smyk w godzinach 14:00 – 
19:00.  

4. Uczestnik Promocji nie może w zamian za Nagrody Galerii Grodova otrzymać ekwiwalentu 
pieniężnego lub rzeczowego. 
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5. Jedna osoba może w ramach niniejszej Promocji otrzymać maksymalnie 1 Nagrodę dziennie  
o wartości 14,00 zł lub 24,00 zł. 

6. Aby otrzymać Nagrodę należy okazać hostessie w Punkcie Obsługi Promocji paragony 
potwierdzające dokonanie zakupów na daną kwotę w czasie trwania Promocji w postaci oryginału 
wydruku z kasy fiskalnej, faktury wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej lub rachunku, na którym widoczna jest data zakupu odpowiadająca dacie trwania 
Promocji. 

7. Przy odbiorze Nagrody należy okazać dowód tożsamości, w celu potwierdzenia tożsamości  
oraz podpisać protokół odbioru nagrody.  

8. Laureat jest zobowiązany do podania na protokole odbioru nagrody następujących danych: imię, 
nazwisko, kod pocztowy należący do miejsca zamieszkania, pokwitowanie odbioru 
własnoręcznym podpisem. 

9. Każdej osobie przysługuje prawo okazania większej ilości paragonów zakupowych lub paragonu 
opiewającego na kwoty będące wielokrotnością kwoty wskazanej w §3 ust. 1 lub ust. 2 
Regulaminu, jednak nie uprawnia to Uczestnika Promocji do otrzymania dodatkowej Nagrody lub 
jej wielokrotności.  

10. W przypadku gdy kwota na przedstawionych dowodach zakupu, opiewa na kwotę wyższą  
niż kwoty przewidziane w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, Uczestnik może dokonać wyboru 
przewidzianych tam Nagród (tj. jedną sadzonkę rośliny ogrodowej albo jedną butelkę aluminiową 
wielorazowego użytku z nadrukiem, według wyboru Uczestnika oraz dostępności Nagrody  
z danej puli). 

11. Laureat niepełnoletni, aby odebrać Nagrodę musi zgłosić się osobiście po jej odbiór  
wraz ze swoim opiekunem prawnym, którego dane zostaną podane w formularzu odbioru 
nagrody. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia paragonów w Promocji w przypadku 
stwierdzenia ich nieprawidłowości z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  
m.in. jak przedstawienie paragonów za dokonanie zakupów w terminie nieobjętym Promocją, 
paragonów nieczytelnych, zniszczonych (w stanie uniemożliwiającym zweryfikowanie  
ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu), paragonów ze sklepów 
nieznajdujących się na terenie Galerii Grodova lub ze sklepów wyłączonych z Promocji zgodnie  
z Regulaminem. 

 
 

 
§4  

ILOŚCI NAGRÓD 
 

1. Ilość Nagród wydawanych w czasie trwania akcji jest ograniczona i wynosi 50 szt. sadzonek  
oraz 50 szt bidonów na każdy dzień Promocji. 

2. Wyczerpanie puli Nagród przeznaczonych na konkretny dzień Promocji oznacza automatycznie 
zakończenie wydawania Uczestnikom Promocji Nagród w danym dniu Promocji.  

3. Niewydane Nagrody przeznaczone na konkretny dzień Promocji automatycznie przechodzą  
na kolejny dzień Promocji. 

4. Niewykorzystane podczas trwania Promocji Nagrody przechodzą na własność Organizatora. 
Organizator oraz Galeria Grodova nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenie się po odbiór 
Nagrody po zakończeniu Promocji lub wyczerpaniu przewidzianej puli Nagród. 

5. Organizator oraz Galeria Grodova nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odbioru 
Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Ilość Nagród wydawanych w czasie trwania 
Promocji jest ograniczona i wynosi: 
-50 szt. sadzonek rośliny ogrodowej na każdy dzień Promocji, o wartości 14,00 zł brutto każda. 
-50 szt. bidonów z nadrukiem na każdy dzień Promocji, o wartości 24,00 zł brutto każda. 

6. Łączna ilość Nagród przeznaczonych na Promocję wynosi 500 sztuk, na które składa się: 
-250 szt. sadzonek rośliny ogrodowej o wartości łącznej 3.500,00 zł brutto. 
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-250 szt. Bidonów z nadrukiem o wartości łacznej 6.000,00 zł brutto. 
 

 
§5  

REKLAMACJE 
 
1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można przesyłać w formie elektronicznej na adres  

e-mail: promocje@preria.eu w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, jednak  
nie później niż do dnia 03.06.2022 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia 
na adres elektroniczny Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja powinna 
zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny 
opis i powód reklamacji. 

2. Reklamacje przesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamacje zostanie 

poinformowany o decyzji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

 
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna. 

 
 

§6  
DANE OSOBOWE 

Dane osobowe Uczestników Promocji w 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, Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2019 poz. 
1781) oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Szczegółowe informacje o sposobie 
przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji zawarte zostały w Załączniku  
nr 2 do Regulaminu. 

 
§7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystępując do Promocji, Uczestnik Promocji akceptuje Regulamin. 
2. Treść Regulaminu jest dostępna przez cały czas trwania Promocji w Punkcie Obsługi Promocji 

oraz w siedzibie Organizatora i na stronie www.galeriagrodova.pl 
3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Promocji, podwykonawcom 
Organizatora.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu 
wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Organizatora. 

5.  Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych. 

6. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,  
a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie 
nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów  
w związku z uczestnictwem w Promocji upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika  
z Promocji oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych 
wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
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7. W trakcie trwania Promocji Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych 
z Promocją. Zmiany Regulaminu nie mogą spowodować utraty praw nabytych przez 
Uczestników do dnia wprowadzenia zmiany oraz obniżenia korzyści Uczestnika w Promocji. 

8. Wszelkie treści dotyczące Promocji zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 
charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  

9. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ 

 „Wiosenne upominki na 5-tkę”   

 

  

…………….., Warszawa 

Protokół przekazania nagrody w akcji promocyjnej pod nazwą „Wiosenne upominki na 5-tkę”   

   

Ja (Imię i nazwisko, adres e-mail) 

_____________________________________________________________________ 

potwierdzam odbiór nagrody w postaci: 

_______________ 

 

________________________ 

Data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYNEJ „Wiosenne upominki na 5-tkę” („Promocja”) 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji organizowanej 
w Galerii Grodova 

Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są przez dwóch niezależnych Administratorów: 

1)    Napollo Grodova Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa , NIP: 7010393200, KRS: 
0000473696, REGON:  146847683 - właściciel  Centrum Handlowego Galeria Grodova, z siedzibą 
przy ul. Henryka Sienkiewicza 46/50 w Grodzisku Mazowieckim (05-825). 

2)     Renata Kawa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Preria Renata Kawa, z siedzibą 
przy Al. Karkonoskiej 10, 53-015 Wrocław, REGON 932164154, NIP 895-142-23-48 (dalej: 
„Organizator”). 

I.    Wykaz przetwarzanych danych: 

 

PODMIOT DANE 
OSOBOWE 

CEL PODSTAWA OKRES 
RETENCJI* 

Uczestnik ● imię i 
nazwis
ko 

 

Udział                 w 
Promocji  

Zgoda uczestnika 
na wzięcie udziału 
w Promocji 
poprzez spełnienie 
warunków 
uzyskania nagrody 
przewidzianej w 
Regulaminie 
Promocji 

Przez czas trwania 
Promocji oraz 
okres 3 miesięcy 
po zakończeniu 
Promocji lub do 
chwili wycofania 
zgody w 
zależności co 
nastąpi wcześniej 

Uczestnik, który 
złożył 
reklamację 

● Imię i 
nazwis
ko 

●    Adres 

Rozpatrzenie 
reklamacji 

uzasadniony 
interes 
Administratora w 
udzieleniu 
odpowiedzi na 
złożoną reklamację 

Czas niezbędny do 
obsługi reklamacji 

* wskazane* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia 
lub ochrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora. 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia 
udziału w Promocji i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane  
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do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Osobom udostępniającym swoje 
dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora) oraz do 
przeniesienia 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 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. 

Uczestnicy Promocji akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, a także w celach związanych z 
koniecznością wydania Nagród. 

Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji 
przewidzianych prawem. Dane osobowe mogą zostać jednak powierzone do przetwarzania (w oparciu 
o umowę zawartą w formie pisemnej) podmiotom trzecim, przetwarzającym dane osobowe na 
polecenie Organizatora, co obejmuje zwłaszcza podmioty zaangażowane w realizację Promocji. Dane 
osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji 
celu przetwarzania. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@preria.eu 

 


