REGULAMIN Akcji Pro - sprzedażowej
ODBIERZ KSIĄŻKĘ Z SERII HARRY POTTER
I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ
1.1 Głównym Organizatorem Akcji Pro sprzedażowej „Odbierz Książkę z serii Harry Potter”
(dalej: Akcja), odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest
Agencja Eventowa Master Sp. z o.o. z siedzibą w Książnie (62-320), Książno 28,
NIP: 7891763044, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Akcja odbędzie się w dniach 12.12.2018-16.12.2018. w godzinach 11:00-18:00
1.3. Akcja prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego Turzyn, Aleja Bohaterów Warszawy 42,
70-342 Szczecin.
1.4. Fundatorem nagród jest: Galeria Handlowa Turzyn.
II. ZASADY AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ
2.1. Aby wziąć udział w Akcji, należy zrobić zakupy w dniach 12.12.2018 – 16.12.018 w sklepach
Galerii Handlowej Turzyn i zgłosić się z paragonem lub innym dowodem zakupu na wartość minimum
200 złotych do hostessy w Punkcie Informacyjnym. Z akcji wykluczone są paragony z kantorów,
wpłatomatów, bankomatów i banków, za zakup napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych,
produktów leczniczych (leków), kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do
telefonów pre-paid, doładowania telefonów, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii
pieniężnych.
Punkt Informacyjny znajdować się będzie w specjalnie wydzielonym i oznaczonym miejscu, na terenie
Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie.
2.2. Po okazaniu paragonu lub innego dowodu zakupu za kwotę minimalną o wartości 200 zł i po jego
zarejestrowaniu przez hostessę, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego odbioru książki z serii „Harry
Potter”. Łącznie w akcji pro sprzedażowej rozdamy 300 sztuk książek z serii „Harry Potter” (60 sztuk
każdego dnia – limit dzienny).
2.3. Dany paragon lub inny dowód zakupu upoważnia do skorzystania jeden raz z możliwości odbioru
Książki z serii „Harry Potter”. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania (tj.: 1216.12.2018 r.) dokonają zakupów na terenie Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie na kwotę łączną
200 zł udokumentowaną na maksymalnie 3 paragonach i z tymi paragonami zgłoszą się do
stoiska akcji pro-sprzedażowej. Nie można przedstawić po raz kolejny tego samego dowodu zakupu.
Użyty paragon w promocji zostanie oznaczony na odwrocie przez hostessę.
2.4. Uczestnik może skorzystać z odebrania Książki z serii „Harry Potter” w dniach obowiązywania
Promocji, w godzinach trwania Akcji : 12.12.2018-16.12.2018 godziny 11:00-18:00.
2.5. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w
rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe,
zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych W Promocji nie biorą udziału
paragony fiskalne za zakup: napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, produktów leczniczych
(wydawanych na receptę lub refundowanych przez NFZ), zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i
losowych, zakładów bukmacherskich, wpłaty i wypłaty z bankomatów i wpłatomatów, opłaty za

rachunki, potwierdzenia transakcji wykonanych w kantorze oraz wszelkie inne dowody zakupów nie
będące paragonami fiskalnymi.
2.6. W akcji nie biorą udziału paragony fiskalne z hipermarketu Carrefour.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ:
3.1. Akcja Pro-sprzedażowa jest otwarta dla wszystkich Klientów Galerii Handlowej Turzyn.
3.2. Potencjalnym Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu
rozpoczęcia Akcji spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią (za zgodą opiekunów osoby niepełnoletnie)
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) w dniach 12.12.2018-16.12.2018 dokona w Galerii Handlowej Turzyn zakupy na kwotę minimum
200 zł i przedstawi dowód zakupu (np. paragon, fakturę imienną) w Punkcie Informacyjnym Akcji Pro
sprzedażowej.
3.3. Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3.4. Przedstawienie rachunku za zakupy jest równoznaczne z akceptacją warunków Akcji Pro
sprzedażowej oraz jej Regulaminu.
3.5. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym
z Organizatorem oraz Współorganizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w tym ich
pracownicy i członkowie najbliższych rodzin, najemcy Centrum i ich pracownicy, względnie osoby
zatrudnione na umowie cywilnoprawnej, w tym członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem
„członków najbliższych rodzin” rozumieć należy dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
3.6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.), nagroda w postaci usługi w Akcji Pro Sprzedażowej, nie
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości
nagrody.
Warunkiem udziału w Akcji pro sprzedażowej jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich poniższych
warunków:
a) dokonanie transakcji zakupów oraz posiadanie paragonów albo faktur.
b) rejestracja dowodów zakupu na stoisku promocyjnym wraz z podaniem niezbędnych danych:
•
•

imienia i nazwiska;
adresu e-mail;

a także:
d) złożenie podpisu na liście rejestracyjnej, poprzez który Uczestnik oświadcza, że:
•
•
•

zapoznał się z regulaminem Akcji pro sprzedażowej i wyraża zgodę na jego treść;
wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych, jak również na ich
gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie na potrzeby Akcji;
wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu Akcji w ramach fotorelacji z utrwaleniem wizerunku
uczestników oraz ich publikacją w mediach społecznościowych (cel marketingowy).

•

w odniesieniu do przekazanych Organizatorowi danych osobowych każdy z Uczestników
przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż:

1)
administratorem jego danych osobowych jest spółka pod firmą Agencja Eventowa Master
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Książnie (62-320) przy ul. Książno 28,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000651890, reprezentowaną przez każdorazowego dwóch członków Zarządu,
2) jego dane osobowe gromadzone, przetwarzane i wykorzystane będą w celu realizacji niniejszej
Akcji, na podstawie niniejszej zgody,

3)

dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom,

4)

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej,

5)

dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony,

6)
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w zależności od treści
skierowanego do Organizatora żądania (w tym w szczególności żądania usunięcia danych osobowych)
może okazać się niemożliwe dalsze uczestnictwo Uczestnika w Akcji.
7)
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub innych przepisów
obowiązujących w Polsce,
8)
Dane osobowe Uczestnika Akcji pro sprzedażowej nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Złożenie każdego z powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże wyłącznie złożenia wszystkich
tych oświadczeń uprawnia do wzięcia udziału w Akcji pro sprzedażowej i odbioru książki z serii
„Harry Potter”

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Każdemu uczestnikowi biorącemu udział w Akcji Pro sprzedażowej przysługuje prawo wniesienia
pisemnej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Pro sprzedażowej.
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia
reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię,
nazwisko, dane kontaktowe) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis
okoliczności uzasadniających reklamację.
4.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Agencja Eventowa Master Sp. z o.o., Książno 28, 62-320 Książno
NIP: 7891763044
z dopiskiem: Akcja Pro sprzedażowa Odbierz Książkę z serii „Harry Potter”.
4.4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą
listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4.5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Akcja Pro sprzedażowa nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 roku.
5.2. Uczestnik Akcji zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych osobowych
oraz wizerunku na stronach internetowych Organizatorów, Centrum oraz w innych mediach, gdzie
prezentowane będą informacje o Akcji.
5.3. Regulamin dostępny w Punkcie Informacyjnym Akcji Pro Sprzedażowej.

