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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
BAŁTYCKA DO PARY

1.  Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej „Bałtycka do pary”, 13-14.02.2023 zrób zakupy w Galerii Bałtyckiej za minimum 150 zł i otrzymaj w prezencie dwie 
pary skarpet: czarne i białe.

2.  Organizatorem akcji jest Multimedia Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-299 Gdańsk ul. Komandorska 44a. NIP 5840451500, wpisaną do rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052274 zwaną dalej „Organizator”.

3.  Organizator działa na zlecenie ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-032 Warszawa ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000022645 oraz NIP 5261788751 zwaną dalej „ECE”.

4.  Akcja trwa w dniach 13-14.02.2022 włącznie lub do wyczerpania zapasów. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o ich wyczerpaniu, poprzez stosowną informację umieszczoną w Biurze 
Parkingu oraz w Punkcie Informacji. W takim przypadku Organizator zakończy akcję przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Stoisko do wydawania skarpet w czasie trwania akcji 
znajduje się w Galerii Bałtyckiej na poziomie -1.

5.  Informacja o akcji. Regulamin akcji zostanie opublikowany na stronie internetowej www.galeriabaltycka.pl („Strona WWW”) 
6.  Uczestnikiem akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Akcja ma na celu nagrodzenie skarpetami wszystkich osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie 

jej trwania dokonają dowolnych zakupów składających się z artykułów innych niż wskazane w pkt. 10. dostępnych w ofercie sklepów w Galerii Bałtyckiej za kwotę nie mniejszą niż 150 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych). Zakupy winny być dokonane w jednym dniu. Do minimalnej wartości zakupów nie wliczają się ceny sprzedaży któregokolwiek artykułu wyłączonego z akcji (pkt 10 Regulaminu). 
Dopuszczalne jest sumowanie kwoty 150 zł z maksymalnie dwóch paragonów. Paragony zostaną opieczętowane. Skarpety wydawane będą w dniu dokonania zakupów lub w dniu następnym, ale 
wyłącznie w okresie trwania akcji.

7.  Wielokrotność minimalnej wartości zakupów w jednym dniu nie upoważnia Uczestnika do otrzymania więcej niż dwóch par skarpet.
8.  Paragony lub faktury sprzedaży z kilku dni nie podlegają sumowaniu w celu uzyskania nagrody.
9.  Skarpety będą wydawane wyłącznie w dniach trwania akcji w godzinach otwarcia centrum na podstawie okazania paragonów lub faktur za dokonane zakupy towarów objętych akcją w Galerii 

Bałtyckiej oraz zarejestrowaniu osoby zgłaszającej, zarejestrowaniu i ostemplowaniu paragonu lub faktury. Skarpety wydawane będą w punkcie wskazanym przez Organizatora, zgodnie z punktem 
4 Regulaminu. Informacja o punkcie odbioru nagród zostanie opublikowana na Stronie WWW oraz w Punkcie Informacji i Biurze Parkingu.

10.  Akcją objęte są wszystkie sklepy znajdujące się w Galerii Bałtyckiej z wyłączeniem punktów usługowych, restauracji, banków, kantorów. Z akcji wyłączone są następujące artykuły będące w sprzedaży 
w sklepach: 

 a)  napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 
1356 ze zm.); 

 b)  wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.); 
 c)  produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.); 
 d)  preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, 

poz. 914 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią;
 e) karty podarunkowe dostępne w Galerii Bałtyckiej.
11. Skarpety nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 
12.  Zgłoszenie się z paragonem lub fakturą (ostemplowanie) za towary nabyte w Galerii Bałtyckiej i spełniające wszystkie wymogi tego Regulaminu, potwierdzenie o zapoznaniu się z Regulaminem 

i zaakceptowaniu jego postanowień, spełnieniu pkt 6 Regulaminu jest równoznaczne z nabyciem statusu uczestnika akcji, pod warunkiem kontrolnej weryfikacji tożsamości i wieku uczestnika. 
Uczestnik jest zobowiązany okazać pracownikom obsługi akcji do wglądu dokument wydany na własne nazwisko. Odbiór nagrody należy potwierdzić podpisem na protokole. Protokół odbioru 
Nagrody zawiera dane osobowe w postaci: imię nazwisko, adres zamieszkania, nr paragonu, nazwa sklepu w którym dokonano zakupu, data wydania nagrody.

13.  Uczestnik akcji udziela zgody na wykorzystanie swoich danych w zakresie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia tylko dla celów wyłącznie związanych z prawidłowym przeprowadzeniem akcji. 
Organizator akcji dba o należytą ochronę danych osobowych, przekazanych przez uczestnika akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

14.  Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń dyskwalifikuje uczestnika akcji i tym samym uczestnik zrzeka się nabycia prawa do nagrody.
15.  Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi, oraz zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji 

niniejszej akcji.
16.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a tym samym zasad akcji, nawet w trakcie jej trwania, jeżeli będzie do tego zmuszony z przyczyn niezależnych od siebie. Zmiany nie 

naruszają praw nabytych przez Uczestników akcji, którzy przystąpili do niej przed zmianą. Ewentualne zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych 
kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści. 

17.  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie WWW oraz jest dostępna w Biurze Parkingu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane zarówno na stronie jak i Punktach 
Informacyjnych.

18.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji i obowiązuje do czasu jej zakończenia. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów związanych z tym Regulaminem Uczestnicy 
oraz Organizator będą dążyć do ich ugodowego rozwiązania w pierwszej kolejności.

19.  Polityka prywatności
  Organizator akcji jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. Administrator danych osobowych, 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 (dalej: „RODO”) informuje uczestników akcji 
promocyjnych, że:

 a)  Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej przetwarzane są w związku z ich przystąpieniem do akcji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c) pkt f) RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa; 

 b)  Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej pozyskane w akcji przez organizatora i przekazane administratorowi danych osobowych przetwarzane są przez tego administratora zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją akcji promocyjnej, tj. mogą być przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń do akcji promocyjnej, 
ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze 
w związku z urządzeniem danej akcji promocyjnej, w tym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;

 c)  Podanie danych osobowych przez uczestników akcji promocyjnej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
wzięcia udziału w akcji promocyjnej;

 d)  Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo żądania przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  Jednakże cofnięcie zgód równoznaczne jest z rezygnacją otrzymania nagrody.
 e)  Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe 

są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 f)  Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej mogą być przekazane przez administratora danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji przez administratora obowiązków organizatora 

akcji wynikających z Regulaminu danej akcji oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu WWW, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, organom administracji skarbowej, a także podmiotom 
obsługującym organizatora prawnie i księgowo.

 g)  Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 h)  Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z akcją promocyjną. Nadto, dane osobowe 

uczestników akcji mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 i)  Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 j)  Uczestnicy akcji mogą skontaktować się z administratorem danych osobowych mailowo, przesyłając wiadomość na adres: iodo@ece.com


