REGULAMIN AKCJI ŁAP ZNIŻKI
z dnia 23.08.2021 r

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Akcji”) zawiera zasady Akcji ŁAP ZNIŻKI („dalej
„Akcja”).
Organizatorem Akcji jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747
Warszawa, wpisana 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 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350
i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN, (dalej zwana „Organizatorem”).
Zleceniodawcą Akcji, oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest spółka
zarządzająca centrum handlowym Bonarka City Center w Krakowie (adres: ul. Henryka Kamieńskiego
11, Kraków zwana dalej „Bonarka City Center”, „BCC”) - Bonarka City Center spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy: 00-549 Warszawa), przy ulicy Piękna 18,
00-549 Warszawa, 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: 0000510842, REGON: 147254436, NIP:
5252587390, (dalej zwana „Zleceniodawca”).
Akcja prowadzona jest na terenie całej Polski za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej
https://bonarkacitycenter.pl/magazyn-jesien/ („Strona Internetowa”) w okresie od dnia 22.11.2021
roku do 22.12.2021 roku („Okres Trwania Akcji”).
Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się ̨ z niniejszym regulaminem (dalej
„Regulamin”).
Celem Akcji jest promocja newslettera Centrum Handlowego Bonarka w Krakowie („Bonarka”).
§ 2. Opis Akcji, Nagrody
W ramach Akcji Uczestnik, który w Okresie Trwania Akcji odwiedzi Stronę Internetową i zapisze się na
subskrypcję newslettera Bonarki - wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i
promocjach za pośrednictwem e-mail poprzez wypełnienie formularza, otrzyma za pośrednictwem
email kody rabatowe lub informacje o rabatach na zakup określonych produktów w sklepach Bonarka
(„Nagroda”).
Uczestnik Akcji nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody,
wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
Uczestnik nie może też przenieść jakichkolwiek praw związanych z Nagrodą na osobę trzecią.
Liczba Nagród jest ograniczona zgodnie z informacjami umieszczonymi w materiałach promujących
Akcję.
Niewykorzystane podczas trwania Akcji Nagrody przechodzą na własność Fundatora.
Wyczerpanie puli Nagród przeznaczonych na Czas Trwania Akcji oznacza automatycznie zakończenie
wydawania Uczestnikom Akcji Nagród.
W Akcji można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu
osób trzecich.
Jedna osoba upoważniona jest do odbioru tylko jednej Nagrody w Czasie Trwania Akcji.

§ 3. Uczestnicy Akcji
W Akcji mogą ̨ wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
2) ukończyły 16 lat, osoby pełnoletnie posiadać muszą pełną zdolność ́ do czynności prawnych.
3) nie są ̨ pracownikami Organizatora lub Fundatora, a także ich małżonkami, powinowatymi
w linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie
uprawniony do anulowania punktów zdobytych w niedozwolony przez Regulamin sposób.
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§ 4. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Dane osobowe Uczestników, którzy zdecydują się na przesłanie
adresu e-mail i wyrażenie Zgody jest Zleceniodawca, natomiast administratorem danych osobowych
Uczestników, którzy zgłoszą reklamacje jest Organizator.
Wszystkie dane osobowe zebrane w ramach Akcji, mogą być przetwarzane przez Organizatora, z
którym zawarta została stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych oraz innym podmiotom
przewidzianych prawem.
Zleceniodawca będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci adresu email oraz w celu
przesyłania zamówionych przez Uczestnika informacji o nowościach, zmianach, wydarzeniach i
promocjach w Bonarka City Center, wydania nagrody w postaci kuponu rabatowego, a Organizator
będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci adresu email oraz danych umieszczonych
w pisemnej reklamacji w celu jej obsługi.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
3.1. zgoda Uczestnika,
3.2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w postaci wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu, wydania nagrody, a także dla celów archiwalnych
(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają:
a) prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania,
c) prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego, żeby
Zleceniodawca dalej przetwarzał dane,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację
Uczestnika,
f) prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania
danych na podstawie tej zgody,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przetwarzanych danych.
Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na odwołanie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub
zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie

Zleceniodawcy pisemnie na adres Zleceniodawcy wskazany w § 1 Regulaminu lub adres inspektora
ochrony danych osobowych Organizatora: daneosobowe@valkea.com.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Akcji, w
tym przyznania i wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8. Przez wzięcie udziału w Akcji, osoba biorąca udział w Akcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym
Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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§ 5. Reklamacje
Uczestnik Akcji ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z przebiegiem Akcji. Wszelkie reklamacje
dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy Akcji winni zgłaszać Organizatorowi pisemnie,
listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Akcja – łap zniżki” lub drogą
elektroniczną na adres: bonarka@valkea.com w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia
zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także
dokładny adres Uczestnika Akcji, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia ich otrzymania przez Organizatora Akcji.
Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w
reklamacji w przypadku reklamacji składanej pisemnie bądź e-mailowo w przypadku reklamacji
składanej drogą elektroniczną.
§ 6. Postanowienia końcowe
Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych
powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Akcji.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem,
umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie
od udziału w Akcji. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień
Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Akcji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego
tytułu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Zleceniodawcy oraz na Stronie
Internetowej.

