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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„Nastrój się na Święta” 

W ATRIUM PLEJADA 

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Akcji Promocyjnej „Nastrój się na 

Święta” (dalej: Promocja lub Akcja Promocyjna). 

2. Organizatorem Promocji jest Przemysław Kopiejka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Przemysław Kopiejka Events Maker” z siedzibą w Imielinie (41-407), przy ul. Floriana 5, NIP: 646-

288-28-13, REGON: 363027199. 

3. Właścicielem Atrium Plejada jest Atrium Plejada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175) przy 

ul. Ostrobramskiej 75C, KRS: 0000712155, NIP: 5252639193, REGON: 363198417; kapitał 

zakładowy: 505.000 zł; 

4. Akcja Promocyjna przeprowadzona zostanie w Atrium Plejada z siedzibą w Bytomiu (41-923), przy 

Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25, na zlecenie właściciela Atrium Plejada, zwanego dalej 

„Centrum handlowym” lub „Atrium Plejada”.  

5. Promocja zostanie przeprowadzona w następujących dniach i godzinach: 

• 12.12.2019 r. w godzinach 12.00-19.00; 

• 13.12.2019 r. w godzinach 12.00-19.00; 

• 14.12.2019 r. w godzinach 12.00-19.00; 

• 15.12.2019 r. w godzinach 12.00-19.00; 

• 19.12.2019 r. w godzinach 12:00-19:00; 

• 20.12.2019 r. w godzinach 12:00-19:00; 

• 21.12.2019 r. w godzinach 12:00-19:00; 

• 22.12.2019 r. w godzinach 12:00-19:00; 

• 23.12.2019 r. w godzinach 12:00-19:00. 

We wskazanych powyżej terminach można dokonać zakupów i zgłosić paragon w ramach Promocji. 

Promocja może zakończyć się o wcześniejszej godzinie zgodnie z ust. 3 części III Regulaminu. 

6. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci. Osoby, które 

nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Promocji tylko za zgodą 

swojego prawnego opiekuna. 

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy właściciela Atrium Plejada, 

zarządcy Centrum handlowego, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Atrium Plejada, na 

podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich 

pracownicy i współpracownicy Centrum handlowego, ani takie podmioty lub ich pracownicy i 

współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Promocji. 
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7. W Promocji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 7 powyżej, 

tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, 

pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. 

8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które dokonają zakupów na terenie Centrum handlowego  

w czasie jej trwania, tj. 12-15.12.2019 roku oraz 19-23.12.2019 roku i zachowają oryginalny paragon 

(faktury VAT nie będą akceptowane). Promocja 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 oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji 

kantorowych oraz zakupów w drogerii Hebe, sklepie Studio SIM oraz hipermarkecie Carrefour. 

2. Kupony, uprawniające do odbioru choinki, będą wydawane w Punkcie Obsługi Akcji, zgodnie z 

punktem 5, część I.  

3. Uczestnikiem Promocji zostaje osoba, która przedstawi Organizatorowi paragon na kwotę co 

najmniej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Kwoty z maksymalnie dwóch 

paragonów  sumują się i paragony mogą być łączone. Za zarejestrowanie paragonu/paragonów 

uczestnik otrzyma jedną nagrodę.   

4. Punkt Wydawania Nagród mieści się w sklepie Castorama Polska Sp. z o.o. (Bytom, Al. J. Nowaka-

Jeziorańskiego 27). Wydanie nagrody nastąpi po okazaniu kuponu, upoważniającego do jej odbioru. 

Nagrody będą wydawane do 24.12.2019 r. do godz. 13:00. 

5. Punkt Obsługi Akcji znajduje się na pasażu między salonem  RTV Euro AGD a Reserved. 

6. Organizator stempluje paragony, na podstawie których wydano nagrodę, w celu wyeliminowania ich 

z Promocji. 

7. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie 

nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia 

paragonu, nie dłużej jednak niż do 14 dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu. 

Część III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. W ramach Promocji przyznawane będą następujące nagrody:  

a)   Jodły kaukaskie, o wysokości około 170 cm, w ilości 450 sztuk. 

2. Dostawcą nagród jest sklep Castorama Polska Sp. z o.o., mieszcząca się w Bytomiu przy  

Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 27. 

3. Jeden uczestnik może odebrać w ciągu trwania Akcji tylko jedną nagrodę. 

4. Całkowita liczba nagród w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi 450 sztuk.                

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dziennego limitu wydawania nagród w ilości 
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50 sztuk. Tym samym w każdej godzinie trwania akcji maksymalna ilość wydawanych nagród wy-

nosi 7 sztuk, a w ostatniej godzinie 8 sztuk. W przypadku wyczerpania się dostępnych nagród, czas 

Promocji ulega automatycznemu skróceniu. 

5. Nagrody, które nie zostały wydane danego dnia, przechodzą na następny dzień.  

6. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie 

może otrzymać w zamian za przewidzianą nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

7. W momencie odbioru nagrody, Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody ozna-

cza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń. 

Część IV. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 30.12.2019 r. w formie 

pisemnej na adres Organizatora (Przemysław Kopiejka Events Maker, Imielin 41-407, ul. Floriana 

5). 

2. Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - w związku z dostarczeniem przedmiotu Promocji - dokona 

Administracja Centrum Handlowego Atrium Plejada (Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, 41-923 

Bytom) w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.  

Część V. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i będą wykorzystywane 

wyłącznie do celów przeprowadzanej Promocji.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporzą-

dzenia 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, dalej: RODO) jest Organizator. 

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej 

„Nastrój się na Święta” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO. 

4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Właści-

ciela Atrium Plejada bądź Organizatora, upoważnionym pracownikom lub współpracownikom pod-

miotu zarządzającego Atrium Plejada oraz podmiotom udzielającym wsparcia Właścicielowi Atrium 

Plejada lub Organizatorowi na zasadzie zleconych usług (podwykonawcom). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskaza-

nych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Nastrój się na Święta”. 

Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką 

Prywatności dostępną tutaj. 

6. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepi-

sów prawa. 
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7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych pod-

miotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadze-

nia Akcji Promocyjnej „Nastrój się na Święta”, zgodnie z art. 28 RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie 

przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Nastrój się na Święta” przez okres potrzebny do jej realizacji.  

10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwa-

rzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody po-

zostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce 

przed wycofaniem zgody. 

11.  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO. 

12. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 11 należy skontaktować się z za pośrednictwem 

adresu e-mail office@eventsmaker.pl. 

Część VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie www.atrium-plejada.pl, w siedzibie Organizatora, 

a w okresie trwania Promocji również w Punkcie Obsługi Akcji i Wydawania Nagród. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy. 

3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie 

jego warunków. 
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