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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

Pod nazwą: „Tona lodów do rozdania” 

(zwany dalej „regulaminem”) 

z dnia 19 lipca 2019r. 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Akcja promocyjna jest prowadzona pod nazwą  „Tona lodów do rozdania” 

(zwana dalej „Akcją promocyjną”). 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem „Tona lodów do rozdania” jest 

spółka pod firmą: CITY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - Spółka 

komandytowa, z siedzibą  z siedzibą: 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 6A; 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000550144, o numerze REGON 357041360, o 

numerze NIP 6792572903 (zwaną dalej „Organizatorem”). 

3. Akcja promocyjna prowadzona jest przez Organizatora na podstawie 

niniejszego Regulaminu.  

 

§2 

MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Galerii Młociny w Warszawie, która 

znajduje się pod adresem: Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa. 

 

§3 

TERMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

Czas trwania Akcji promocyjnej w Galerii Młociny obejmuje okres od dnia: 22.07.2019 

roku do dnia  31.08.2019 roku, w godzinach otwarcia Galerii Młociny lub do 

wyczerpania zapasów. W momencie wyczerpania voucherów na lody, Akcja 

promocyjna kończy się przed datą wstępnie przewidzianą w niniejszym paragrafie. 
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§4 

UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej (zwany dalej Uczestnikiem) może być 

wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiadająca co najmniej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoba, która jest 

klientem Galerii Młociny w okresie obowiązywania promocji, otrzymująca 

voucher na lody. W przypadku gdy Uczestnik nie ma ukończonych 13 lat oraz 

nie posiada co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, 

czynności związane z Akcją promocyjną wykonuje za niego jego opiekun 

prawny, który ukończył 18 lat, a także posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2. Uczestnik musi odebrać w Punkcie Obsługi Klientów / Punkcie Informacyjnym 

voucher na porcję lodów do danego Najemcy, który może być użyty tylko raz. 

3. Uczestnikami promocji nie mogą̨ być pracownicy Organizatora oraz członkowie 

ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: 

małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu 

Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak 

i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

§5 

ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Akcja promocyjna jest dobrowolna i bezpłatna.  

2. Akcja promocyjna odbywa się tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym w §2 

niniejszego Regulaminu. 

3. Akcja promocyjna odbywa się tylko i wyłącznie w terminie określonym w §3 

niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnikiem  uprawnionym do udziału w Akcji Promocyjnej jest tylko i 

wyłącznie osoba wskazana w §4 niniejszego Regulaminu. 

5. By skorzystać z promocji, wystarczy: 

a. przyjść w okresie jej obowiązywania do Galerii Młociny, 
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b. Zgłosić się do Punktu Obsługi Klientów / Punktu informacyjnego, 

c. Odebrać voucher 

i. Każdy uczestnik promocji uprawniony jest do pobrania tylko 

jednego vouchera dziennie.  

ii.  Za każdy otrzymany voucher przysługuje jedna porcja lodów. 

d. Okazać pobrany voucher w wybranym punkcie sprzedaży lodów biorący, 

udział w Akcji Promocyjnej w  na terenie Galerii Młociny. 

e. SMACZNEGO ! 

 

§6 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

Nad prawidłowością przebiegu Akcji promocyjnej czuwa Organizator.  

 

§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie voucherów, czy 

wyczerpanie zapasu lodów, w szczególności ich poszczególnych smaków, 

przed planowanym dniem zakończenia Akcji Promocyjnej wymienionym w §3 

niniejszego Regulaminu. 

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na 

mocy odrębnych przepisów prawny.  

3. Wydawanie porcji lodów w zamian za voucher nie jest czynnością odpłatną, ani 

czynnością traktowaną na równi z czynnością odpłatną dostawą towarów. Nie 

jest przekazaniem lub zużyciem towarów na cele osobiste Organizatora lub jego 

pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, 

akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów 

stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Wartość jednej porcji 

lodów nie wynosi więcej niż 5 zł brutto.  
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§8 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy 

winni zgłaszać w trakcie trwania Akcji promocyjnej, jednak nie późnej niż do 

dnia 15.09.2019 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje 

data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub 

data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na 

adres Organizatora: CITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka 

komandytowa, ul. Jugowicka 6A, 30-443 Kraków.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz e-mail (jeśli posiada) 

Uczestnika oraz dokładny opis, kopię vouchera i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (słownie: 

siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem 

na podany adres e-mail wysłanym w terminie terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 

od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu 

reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

 

§9 

DANE OSOBOWE 

1. Organizator nie zbiera żadnych danych osobowych w związku z prowadzoną 

Akcją promocyjną pod nazwą „Tona lodów do rozdania”. Przez co nie staje się 

administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu 

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, „RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów 

powszechnie obowiązujących.  

2. Dane osobowe Uczestników będą zbierane jedynie w związku z rozpoczęciem 

postępowania reklamacyjnego, na zasadach określonych w §8 niniejszego 

Regulaminu. Wówczas dane osobowe Uczestników wnoszących reklamacje 
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przetwarzane będą 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. W razie rozpoczęcia 

postępowania reklamacyjnego, administratorem danych osobowych będzie 

Organizator - CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ - spółka 

komandytowa, z siedzibą w Krakowie (adres: 30-443 Krakowa, ul. Jurowiecka 

6A). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania 

postępowania reklamacyjnego oraz dodatkowo przez 7 dni jako czas niezbędny 

do obsługi roszczeń́ w związku z postępowaniem reklamacyjnym. Dane osoby 

wnoszącej reklamację będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy liczony od 

roku zakończenia postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania jego 

wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane 

osobowe nie będą̨ profilowane. Osoby, które wniosły reklamacje mają prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ 

usunięcia/ przenoszenia jak też prawo do ograniczenia bądź́ wyrażenia 

sprzeciwu w kwestii przetwarzania oraz wniesienia skargi w zakresie ochrony 

danych osobowych do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia reklamacji. 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www Galerii Młociny. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją 

promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

3. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin 

Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze 

zmianami). 
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4. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika Regulaminu i potwierdzeniem, iż Uczestnik Akcji promocyjnej 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej. 

  

5. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w 

każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej 

wykładni jego postanowień. 

6. Regulamin obowiązuje do terminu wskazanego w §3 niniejszego Regulaminu. 

 


