
REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ 
„WEŹ SAŁATĘ” („Regulamin”) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem akcji prosprzedażowej pt. „WEŹ SAŁATĘ” (zwanej dalej „Akcją”) jest 

spółka Q&A Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 12/6-7, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000367855 (zwanej dalej „Organizatorem”). 

2. Akcja będzie odbywać się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie galerii 
handlowej Galeria Malta znajdującej się w Poznaniu przy ul. Maltańskiej 1 (zwanej 
dalej „Galerią”) 

3. Akcja będzie odbywać się  w 4 (cztery) poniedziałki tzn.: 19 lutego, 26 lutego, 5 marca 
i 12 marca ) lub do wyczerpania zapasów (dalej „Czas trwania akcji”). 

4. Organizator działa na zlecenie spółki Galeria Malta spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ul. Żelaznej 28/30 wpisanej 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286234 (zwanej dalej „Właścicielem 
Galerii”). 

5. Sponsorem nagród Akcji jest Właściciel Galerii. 
6. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie osoba fizyczna, która w dniu wzięcia udziału w 

Akcji spełnia łącznie poniższe warunku (zwana dalej „Uczestnikiem”): 
a) ukończyła 16 rok życia; 
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 
c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego; 
d) nie jest pracownikiem Organizatora, najemcą powierzchni handlowej w Galerii 

ani pracownikiem tych najemców, pracownikiem administracyjnym Galerii, a 
także osobą najbliższą wobec osób wymienionych powyżej, to jest osobą będącą 
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą 
pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą 
pozostającą we wspólnym pożyciu. Bycie pracownikiem podmiotów określonych 
w zdaniu poprzednim w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest niezależne od 
podstawy zatrudnienia i obejmuje także osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

7. Przystąpienie Uczestnika do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Akcji. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika 
któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, 
dany Uczestnik traci prawo do udziału w Akcji oraz/lub prawo do nagród. 

8. Akcja skierowana jest do klientów sklepów i punktów sprzedaży detalicznej 
zlokalizowanych na terenie Galerii w Strefie Smacznego Widoku. 

9. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 
10. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne 

Akcji. 
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11. Uczestnictwo w Akcji skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie i upublicznienie 
wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Właściciela Galerii do celów 
związanych z promocją Akcji. 

12. Akcja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik 
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 
1. Warunkiem udziału w Akcji jest odnalezienie hasła promocyjnego (zwanego dalej 

„Hasłem”) udostępnianego na profilu Galerii Malta na Facebooku przez Galerię Malta 
oraz przekazanie hasła hostessie. 

2. Hasło udostępniane na profilu Galerii Malta będzie hasłem jednorazowym – hasło 
będzie obowiązywać jedynie w dniu jego udostępnienia na profilu. Każdego dnia 
obowiązywać będzie inne, unikatowe Hasło. 

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien zgłosić się do stoiska 
przygotowanego specjalnie w tym celu i odpowiednio oznaczonego przez 
Organizatora, znajdującego się na terenie Galerii Malta (Strefa Smacznego Widoku), a 
następnie przekazać osobie czynnej przy ww. stoisku (hostessie) w formie werbalnej 
Hasło. 

4. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien podać swój adres poczty 
elektronicznej e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Akcji, w tym wydania nagród. Złożenie powyższego oświadczenia 
jest dobrowolne, jednakże odmowa złożenia oświadczenia uniemożliwi Uczestnikowi 
wzięcie udziału w Akcji. Ponadto, Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody 
na przesyłanie na podany przez Uczestnika adres e-mail informacji handlowych drogą 
elektroniczną dotyczących Galerii oraz na przetwarzanie jego danych osobowych dla 
celów marketingowych. 

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA ORAZ SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W AKCJI 
1. Uczestnik, który przekaże hostessie Hasło ma prawo do otrzymania bonu (zwanego 

dalej „Bonem”) o wartości 10 zł do wykorzystania w strefie Smacznego Widoku Galerii 
Malta. 

2. Odbiór Nagrody będzie możliwy w Czasie Trwania Akcji tzn.: 19 lutego, 26 lutego, 5 
marca i 12 marca, w godzinach od 13:00 do 17:00. 

3. Z Bonu można skorzystać jedynie w Czasie Trwania Akcji tzn.: 19 lutego, 26 lutego, 5 
marca i 12 marca, od godziny 13:00 do 22:00. 

4. Bony można realizować w Burger King, Mc Donald’s, Doner Kebab, Sphinx, Pizza Hut, 
Chopstix, North Fish, Guacanole, Macarun. 

5. Bony będą wydawane Uczestnikom przy stoisku, o którym mowa w § 2 ust. 3 
Regulaminu. Jeden Uczestnik może uzyskać maksymalnie jeden Bon w ciągu jednego 
dnia. 

6. Łączna liczba Bonów przeznaczonych do wydania w Czasie trwania Akcji  600 sztuk. 
Dzienny limit wydawanych Bonów wynosi 150. W przypadku wydania wszystkich 
bonów przed planowanym terminem zakończenia Akcji, kolejne Bony nie będą 
wydawane. W przypadku wydania 150 Bonów przed zakończeniem okresu wydawania 
Bonów w ciągu dnia, kolejne Bony będą rozdawane dnia następnego. 

7. Bony mogą być realizowane 19 lutego, 26 lutego, 5 marca i 12 marca 2018r. Nagrody 
niewykorzystane do 12 marca tracą ważność. 

8. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, w tym na ich ekwiwalenty pieniężne. 

9. W przypadkach stwierdzenia, że Uczestnik podejmował działanie niezgodne z 
Regulaminem, dany uczestnik Akcji zostanie wykluczony przez Organizatora z udziału 
w Akcji, a wszelkie prawa przyznane, a jeszcze nie wydane mu nagrody nie będą 
podlegały wydaniu 



§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 26 marca 

2018 r. 
2. Reklamacja może być zgłaszana: 

a) na adres poczty elektronicznej: malgorzata.muszyńska@qacommunications.com 
b) Pisemnie na adres siedziby Organizatora 

3. Organizator rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty jej 
otrzymania. Uczestnik będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego 
odpowiednio drogą, którą reklamacja została złożona. 

4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-
mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji. 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji podlegają ochronie zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do celów 
przeprowadzanej Akcji, chyba, że Uczestnik wyrazi odrębną zgodę na przesyłanie 
przez Organizatora oraz właściciela Galerii informacji handlowych w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów marketingowych Organizatora. 

2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Galerii. 
3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania 

ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem 
koniecznym do udziału w Akcji oraz odebrania nagrody w postaci Bonu. 

4. Właściciel Galerii powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji 
Akcji Organizatorowi, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin będzie dostępny w Czasie Trwania Akcji w Biurze Administracji Galerii, w 

dni powszednie w godz. 9.00-17.00, na stronie internetowej http://www.galeriamalta.pl 
oraz w miejscu wskazanym w § 2 ust. 3 Regulaminu. 

2. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Nagrody wydawane w zakresie Akcji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
jako nagrody wydawane w ramach sprzedaży premiowej. 

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Akcji, w tym uprawnienie do otrzymania 
nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy 
prawa polskiego. 
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