
 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Pakowanie prezentów w Atrium Plejada”  
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady prowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą „Pako-

wanie prezentów w Atrium Plejada” (dalej: „Akcja Promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Przemysław Kopiejka Events Maker z siedzibą w Imielinie, ul. Floriana 

5, 41-407, NIP: 646-288-28-13, REGON: 363027199, (dalej „Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie na pasażu Atrium Plejada (dalej „Centrum Handlowe” lub „Atrium 

Plejada”), zlokalizowanej przy Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 w Bytomiu (41-923). Do pakowania pre-

zentów przygotowane zostanie pojedyncze stanowisko, obsługiwane przez Organizatora w dniach 12-

15.12.2019 r. oraz 19-23.12.2019 r., w godzinach 12:00 - 19:00.  

4. Pakowanie prezentów jest usługą nieodpłatną, jednakże osoby chcące wziąć udział w Akcji Promocyjnej 

muszą spełnić warunki Uczestnictwa wskazane w dalszej części Regulaminu. 

5. Stanowisko „Pakowanie prezentów w Atrium Plejada” zwane dalej „Stanowiskiem lub stanowiskiem do 

pakowania prezentów” obsługiwane jest przez osoby wyznaczone przez Organizatora. 

6. Bieżące informacje o Akcji Promocyjnej zostaną opublikowana na stronie internetowej Centrum Handlo-

wego Atrium Plejada, dostępnej pod adresem www.atrium-plejada.pl oraz na innych materiałach reklamo-

wych. 

7. Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej „Pakowanie prezentów w Atrium Plejada” bę-

dzie dostępny do wglądu w punkcie pakowania prezentów oraz w biurze Dyrekcji Atrium Plejada.  

§2 

ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób będących klientami Atrium Plejada, które w okresie jej trwania 

oraz godzinach działania punktu pakowania prezentów, dokonają zakupów w dowolnym sklepie lub punk-

cie handlowym na terenie Atrium Plejada na minimalną kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych). 

2. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci. Osoby, które nie po-

siadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Akcji Promocyjnej tylko za zgodą swo-

jego prawnego opiekuna. 
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3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy właściciela Atrium Plejada, zarządcy Cen-

trum handlowego, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Atrium Plejada, na podstawie jakiego-

kolwiek 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 Akcji Promocyjnej. 

4. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych powyżej, tj. małżonek, mał-

żonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teścio-

wie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. 

5. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. 

6. Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej jest uprawniony do skorzystania z usługi darmowego pakowania           

prezentów w dniu, w którym dokonał jego zakupu.  

7.  Kolejność skorzystania z usługi pakowania prezentów jest zgodna z kolejnością zgłoszeń z paragonami  

w Punkcie Pakowania Prezentów, przy czym klient, który chce ponownie skorzystać z promocji pakowania 

prezentów i zarejestrować kolejny paragon, musi udać się na koniec kolejki. 

8.  Podstawą do spakowania prezentu jest okazanie dokumentu zakupu (paragonu), na którym widnieje data 

zakupu oraz kwota spełniającą warunki uczestnictwa: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Minimalna 

wartość zakupów wskazana w niniejszym Regulaminie może zostać osiągnięta poprzez połączenie maksy-

malnie dwóch paragonów. Należy jednak pamiętać, że paragony te muszą obejmować zakupy z tego sa-

mego dnia.  Do punktu klienci będą mogli zgłosić się w dniach trwania Akcji Promocyjnej, tj. 12-15.12.2019 

r. oraz 19-23.12.2019 r., w godzinach 12:00 - 19:00, przy czym zapakowaniu na prezent będą podlegać 

wyłącznie produkty wskazane na dokumencie potwierdzającym zakup/y.  

9. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej, Klient jest zobowiązany podać dane umożliwiające wypełnienie 

przez osobę obsługującą stanowisko rejestru paragonów, pozwalającego na wyeliminowanie ponownej 

rejestracji tego samego dowodu zakupu. Dodatkowo paragony biorące udział w Akcji Promocyjnej będą 

oznaczane pieczątką „ZREALIZOWANO”, a następnie zwrócone. 

10.  Stoisko do pakowania prezentów znajdować będzie się na pasażu Atrium Plejada między sklepami 

RTV Euro AGD a Reserved. 

11. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności paragonu, spakowanie 

prezentu może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia.  



 

 

12. W przypadku produktów wielkogabarytowych, np. sprzętu RTV/ AGD, osoby pakujące mogą odmó-

wić ich spakowania, jeśli te produkty nie zmieszczą się na stole do ich pakowania lub będą za ciężkie, aby 

móc je unieść i spakować.  

13. Uczestnik jest zobowiązany do obecności podczas pakowania prezentu przy Stoisku i odpowiada za        

przekazane do pakowania produkty oraz zobowiązany jest je niezwłocznie odebrać.  

14. 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 alko-

holizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady wza-

jemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych oraz zakupów w drogerii Hebe, sklepie Studio SIM 

oraz hipermarkecie Carrefour. W przypadku paragonów, na których widnieją zakupy produktów wyłączo-

nych z Akcji Promocyjnej, podstawą do zapakowania prezentu będzie kwota paragonu, pomniejszona o 

wartość zakupu produktów wyłączonych.  

15. W przypadku dużego zainteresowania Akcją Promocyjną i dużej liczby oczekujących na zapakowanie 

prezentów, przyjmuje się zasadę, że każdemu Uczestnikowi jednorazowo przysługuje zapakowanie jed-

nego prezentu. O tym fakcie decyduje Organizator.  

16. Osoba obsługująca stoisko ma prawo odmówić przyjęcia do zapakowania produktów noszących zna-

miona uszkodzenia lub łatwo ulegających zepsuciu.  

17. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na zapakowanym produkcie oraz nie uwzględnia re-

klamacji po opuszczeniu przez Uczestnika Stoiska. 

§3 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji Promocyjnej 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 Akcji Promocyjnej.  

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

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób       fi-

zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych 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         

„Pakowanie prezentów w Atrium Plejada” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a 

RODO. 



 

 

4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Właściciela 

Atrium Plejada bądź Organizatora, upoważnionym pracownikom lub współpracownikom podmiotu            

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 wskazanych 

celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Pakowanie prezentów w Atrium              

Plejada”. 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 przepisów     

prawa. 

7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji Pro-

mocyjnej „Pakowanie prezentów w Atrium Plejada” 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 prze-

prowadzenia Akcji Promocyjnej „Pakowanie prezentów w Atrium Plejada” przez okres potrzebny do jej 

realizacji.  

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

niczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje 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 Osobowych 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 ad-

resu e-mail office@eventsmaker.pl i poinformowanie o tym fakcie. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym                      

Regulaminem. 

2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Promocyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do in-

terpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  
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3. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem przysłu-

guje Uczestnikom Akcji w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie 

pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Pakowanie prezentów w Atrium Plejada” pod adresem: Przemy-

sław Kopiejka Events Maker, ul. Floriana 5, 41-407 Imielin. 

4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej                

rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu 

kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją, będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  


