REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ “SOBOTNIE 1+1” MŁOCINY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Akcji Prosprzedażowej Sobotnie 1+1 Młociny jest LIVE sp. z o.o., ul. Piastowska
67, 80-363 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000469064 (Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy KRS), NIP: 5842732427, REGON:221918273 (dalej Organizator)
2. Akcja “Sobotnie 1+1” w Galerii Młociny odbywa się na zlecenie Berea Sp. z o.o., Al. Jana Pawła
II 22, 00-133 NIP: 527-286-59-02 (dalej „Przyrzekającym nagrody”).
3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.
4. Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika Regulaminu w całości.

II. CZAS TRWANIA AKCJI
1. Akcja odbywa się w każdą sobotę od 18.06.2022 do 27.08.2022 w godz. 12-20.

III. UCZESTNICY AKCJI
1. W Akcji może wziąć udział każda osoba dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w
Galerii Młociny w Warszawie (01-943) przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15 w każdą sobotę od
18.06.2022 do 27.08.2022 w godz. 12-20. r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 3
Regulaminu („Uczestnik”). Z Akcji wyłączone są dowody zakupu z banków, operatorów telefonii
komórkowych, Apteki, sklepu Biedronka, kręgielni MK Bowling, Multikina, Zdrofit,
ENEL-MED, sklepów alkoholowych, wysp IQOS oraz wszelkie wyroby tytoniowe, papierosy
elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe oraz potwierdzenia zakupu Kart
Podarunkowych Galerii Młociny oraz kart podarunkowych nabytych w sklepach centrum.
2. Dowodem zakupu uprawniającym do przystąpienia do Akcji jest paragon fiskalny lub faktura
wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Młociny. Za pracowników uważa się
wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów
wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest
wykonywana.
IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI
1. Aby wziąć udział w Akcji należy dokonać zakupów w jedną z sobót od 18.06.2022 do 27.08.2022
(od godz. 10:00 do godziny 19:45)) na terenie Galerii Młociny, na kwotę minimalną 50 zł (brutto).
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2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności
gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko
dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.
3. Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w Punkcie Info zlokalizowanym przy wejściu głównym do
galerii na poziomie 0. Punkt czynny jest w każdą sobotę od 18.06.2022 do 27.08.2022 w godz.
12:00 – 20:00.
4. Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji tylko jeden raz, a jedna osoba może odebrać
nagrodę wyłącznie jeden raz w danym dniu. Na sumę 50 zł brutto uprawniającą do wzięcia udziału
w akcji mogą składać się maksymalnie dwa paragony. W sytuacji, gdy Uczestnik zgłasza jeden
paragon na kwotę wyższą, paragon jest traktowany jako jedna możliwość wymiany go na nagrodę.
Nie ma możliwości odebrania kilku nagród za jeden paragon, na którym kwota przekroczyła
wielokrotność kwoty. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.
5. Paragon może zostać zgłoszony do akcji jedynie w dniu, w którym dokonano zakupu - oznacza, to
odpowiednio, że paragony z soboty 18.06.22 można zgłosić w sobotę 18.06.22 etc.
6. Nagrodą za udział w akcji jest Atrakcja - kupon do najemcy.
7. Na wszystkich zgłaszanych paragonach muszą widnieć daty dokonania transakcji mieszczące się
w terminie trwania akcji. Honorowane są tylko paragony od najemców Galerii Młociny.
8. Uczestnik po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika Punktu kwalifikujących się do Akcji
dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-5. może odebrać wyłącznie jedną nagrodę.
9. Łączna ilość nagród do wydania w ciągu jednego dnia akcji wynosi 100.
10. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia związane z wyczerpaniem całkowitego limitu
nagród.
11. Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem zakończenia Akcji oznacza automatyczne
zakończenie wydawania Uczestnikom Akcji nagród.
12. Nagrody niewydane w terminie pozostają do dyspozycji Organizatora.
13. Nagrody nie ulegają kumulacji - oznacza to, że niewydanie 100 voucherów w daną sobotę nie
oznacza przeniesienia pozostałej części voucherów na kolejną sobotę.
14. Sklep ma prawo odmówić zwrotu towaru znajdującego się na paragonie zgłoszonym do
Akcji.
15. Paragony fiskalne, które pozytywnie przejdą weryfikację zostaną oznaczone na odwrocie przez
pracownika wskazanego przez Organizatora za pomocą specjalnej pieczątki i wykluczone z
dalszego udziału w Akcji Sobotnie 1+1 w Galerii Młociny.

V. DANE OSOBOWE
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1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji
przeprowadzenia Akcji Prosprzedażowej - zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i
zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu 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) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
2. LIVE sp. z o.o., ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców –
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469064 (Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5842732427, REGON:221918273 Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Akcji Prosprzedażowej.
3. Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są imię i nazwisko
Uczestnika przedstawione przez Uczestnika podczas odbierania Nagrody.
4. Uczestnik Akcji Prosprzedażowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie
oświadczeń – w brzmieniu określonym w Formularzu „Potwierdzenie odbioru nagrody”.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji
Prosprzedażowej.
6. Udział w Akcji Prosprzedażowej i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne –
jednakże podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
Prosprzedażowej, niezbędne do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Akcją
Prosprzedażową, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej
– zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do
treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo
do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez
wysłanie email na adres karolina@live.com.pl
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do
organu nadzorczego.
8. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie
z przepisami RODO (art. 28).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie akcji przed jej
zakończeniem.
3. Regulamin dostępny jest na terenie Letniej Strefy Galerii Młociny (ul. Zgrupowania AK
Kampinos 15, 01-943 Warszawa), w Punkcie Info oraz na stronie internetowej:
www.galeriamlociny.pl.
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4. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zakończenia Akcji. Organizator jest zobowiązany do
rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.
5. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania Akcji
Prosprzedażowej.
6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez
rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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