
Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą 
„AKCJA PRO SPRZEDAŻOWA Z SERIALEM GRA O TRON” W GALERII MALTA 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE - ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI 

1. [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem akcja promocyjna prowadzona 
jest pod nazwą „AKCJA PRO SPRZEDAŻOWA Z SERIALEM GRA O TRON”  (dalej jako 
„Promocja”). 

2. [Organizator Promocji] Organizatorem Promocji jest agencja QRA Production Monika 
Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działająca na zlecenie 
BWP Polska Sp. z.o.,  dla Galerii Malta znajdującej się przy ul. Maltańskiej 1, w Poznaniu (zwana 
dalej „Galerią”). 

3. [Uczestnicy Promocji] W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące 
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. niedokonujące zakupu w Galerii w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych („Uczestnik”). Uczestnikiem Promocji nie mogą być pracownicy Galerii oraz 
osoby pozostające z nimi w stosunkach cywilnoprawnych, pracownicy oraz właściciele punktów 
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii oraz członkowie ich rodzin 
(krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). 

4. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Organizator Promocji, tj.  
QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104 
(„Administrator”). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Administrator powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: biuro@qraproduction.pl 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji 
oraz  w celach podatkowych, o ile  występują obowiązki podatkowe. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  
w Promocji. 

5. Uczestnikom Promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator Promocji będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko 
b) podpis potwierdzający odbiór nagrody 
c) datę Dowodu Zakupu 
d) wartość Dowodu Zakupu 
e) numer Dowodu Zakupu 
f) nazwę sklepu znajdującego się w Galerii w którym dokonano zakupu. 

7. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 
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8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9.  Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. 

10. Dane Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Promocji, , 
a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

11.  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w 
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 
12.  Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zawarta będzie w formularzu, który 
Uczestnik będzie podpisywał w Punkcie Obsługi Promocji przy potwierdzeniu wydawania nagrody. 

§3 ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja  zostanie  przeprowadzona  w  Galerii w  dniach 18 maja 2019 w godzinach 13:00 - 
18:00 („Okres Promocji”). 

2. Uczestnik, który nabędzie towar lub usługę w Galerii (z wyłączeniem produktów tytoniowych, 
alkoholu, leków, kart podarunkowych, kart prepaid lub usług świadczonych przez następujących 
usługodawców: apteka, kantor, bank, telefonia oraz usługi telewizyjne)  
w Okresie Promocji za kwotę minimum 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) i przedstawi w 
Punkcie Obsługi Promocji dowód zakupu potwierdzający nabycie ww. towaru lub usługi w Galerii 
jest uprawniony do odebrania nagrody gwarantowanej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 
pkt. 3 - 6 oraz pkt. 10 niniejszego paragrafu oraz par 4 pkt. 1 poniżej.  

3. Dowód zakupu zwany dalej „Dowód Zakupu” - oryginał paragonu fiskalnego, faktura VAT 
(wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), rachunek - 
stwierdzający zakup Produktu Promocyjnego. W przypadku biur podróży Dowodem Zakupu jest: 

a) potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą;  

b) paragon z kasy fiskalnej; 

c) dokument KP w przypadku płatności gotówką. 

4. Na minimalną kwotę nabycia towaru lub usługi, tj. 100 złotych brutto mogą składać się nie więcej 
niż dwa Dowody Zakupu potwierdzające nabycie towarów lub usługi przez Uczestnika.   

5. Data Dowodu Zakupu potwierdzającego nabycie towarów lub usługi w Galerii  musi być z Okresu 
Promocji. 

6. Jeżeli wartość jednego Dowodu Zakupu potwierdzającego nabycie towaru lub usługi przez 
Uczestnika jest wyższa niż kwota 100 złotych brutto, to Uczestnik jest uprawniony do odbioru 
wyłącznie jednej nagrody gwarantowanej.  

7. W Okresie Promocji Uczestnik Promocji jest uprawniony do odebrania maksymalnie jednej 
nagrody gwarantowanej. 

8. Nagrody będą wydawane wyłącznie w Okresie Promocji w Punkcie Obsługi Promocji, znajdującym 
się na parterze Galerii, w okolicach fontanny.  
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9. Uczestnik, aby otrzymać nagrodę gwarantowaną jest zobowiązany do przedstawienia obsłudze 
Punktu Obsługi Promocji w Galerii  Dowodu Zakupu potwierdzającego nabycie towarów lub usługi, 
na którym w sposób widoczny będzie określona data ich dokonania oraz kwota. Dowody Zakupu 
podlegają weryfikacji przez obsługę Punktu Obsługi Promocji. Oryginał Dowodu Zakupu zostanie 
ostemplowany przez obsługę Punktu Obsługi Promocji  i zwrócony Uczestnikowi Promocji. 
Ostemplowany Dowód Zakupu biorący udział w Promocji nie może być powtórnie podstawą do 
odbioru nagrody gwarantowanej. 

10.  Uczestnik Promocji będzie kwitował odbiór nagrody gwarantowanej w Protokole Odbioru Nagród. 
11.  Nagroda gwarantowana nie przysługuje za: 

a) zakup artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

b) zakup wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym papierosów i 
papierosów elektronicznych zakupów artykułów eSmoking World), 

c) zakup produktów leczniczych, 
d) wydatki na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach, 
e) transakcje kantorowe, 
f) doładowania telefonów, 
g) transakcje zapłaty za jakiekolwiek usługi dokonywane w oddziałach banku, 
h) spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi, 
i) zakup kart podarunkowych, 
j) wpłat i wypłat bankomatowych 
k) zakupy opłacone bonami zakupowymi lub kartami podarunkowymi. 

12.  W przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu potwierdzającym nabycie towaru lub usługi przez 
Uczestnika Promocji znajduje się niedozwolony produkt, określony w pkt. 10 niniejszego 
paragrafu, kwota całkowita Dowodu Zakupu zostanie pomniejszona o wartość tego produktu. 

13.  Uczestnik, który  odebrał nagrodę gwarantowaną nie może wymienić jej na inną nagrodę 
gwarantowaną. 

14.  Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę gwarantowaną ekwiwalentu pieniężnego lub 
rzeczowego. 

§4 NAGRODY 

1. Ilość nagród gwarantowanych w Promocji jest ograniczona i wynosi 250 sztuk na dzień Okresu 
Promocji, a wydawanie ich następować będzie w kolejności zgłoszeń Uczestników po odbiór 
nagród gwarantowanych aż do wyczerpania przeznaczonej na każdy dzień Okresu Promocji liczby 
nagród gwarantowanych. 

2. Nagrody gwarantowane stanowią: 
a) Poduszka o wymiarach 40x40 cm (ozdobna, brandowane logo HBO oraz kreacją promującą 

serial „Gra o tron”) –  łącznie 125 sztuk poduszek na dzień Okresu Promocji  
b) Koszulka bawełniana (brandowana logo HBO oraz kreacjami w trzema, różnymi postaciami: 

Deanerys/ John Snow/Nocny Król, w dwóch rożnych rozmiarach S oraz M) po jednej sztuce do 
wyboru – łącznie 125  sztuk koszulek na każdy dzień Okresu Promocji 

Łącznie jest 250 szt. nagród gwarantowanych w Promocji. 
3. W przypadku niewyczerpania przeznaczonej przez Organizatora na potrzeby Promocji liczby 

nagród gwarantowanych , zostają one do dyspozycji właściciela Galerii. 
4. Wyczerpanie puli nagród gwarantowanych przeznaczonych przez Organizatora do wydania 

Uczestnikom w danym dniu Okresu Promocji oznacza automatyczne zakończenie wydawania 
Uczestnikom Promocji nagród gwarantowanych danego dnia Okresu Promocji. 

§5 REKLAMACJE 
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1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w Okresie Promocji  
i w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA 
PRODUCTION Monika Ledóchowska, ul. Chłodna 48/105, 00-872 Warszawa)  
z dopiskiem „Akcja Pro Sprzedażowa z serialem Gra o Tron”. Decyduje data stempla pocztowego – 
data nadania. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki 
przez osobę składającą, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za 
dostarczoną. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszej Promocji będzie dostępny w Punkcie Obsługi Promocji w Galerii w Okresie 
Promocji oraz w siedzibie Organizatora.  

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

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Promocji bez podawania przyczyn, jeżeli 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. 

4. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z podaniem 
przyczyny. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem  
i zaakceptowanie jego warunków oraz zapoznanie się i zaakceptowanie warunków określonych w 
Regulaminie. 
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