
Regulamin konkursu „Deszcz balonów” 
 

I. Definicje  
1. „Konkurs" – niniejszy konkurs przeprowadzony przez Organizatora w okresie i na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 
2. „Zadanie Konkursowe” – zadaniem konkursowym jest złapanie jednego z balonów wypuszczonych z 

siatki w obszarze wydarzenia. 
3.  „Centrum Handlowe” – Centrum Handlowo-Rozrywkowe Ruda Śląska Plaza położone w Rudzie Śląskiej 

przy ul. 1-go maja 310 
4. „Organizator" – organizatorem Konkursu jest Justyna Suduł prowadząca działalność gospodarczą pod 

nazwą KAREVA Justyna Suduł z siedzibą w Iławie, 14-200 Iława ul. Grunwaldzka 13, NIP 956-219-54-04, 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działająca na zlecenie .  

5. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Ruda Śląska Property KLP Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639539, NIP: 6412531276. 

6. „Uczestnik" – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych spełnia 
warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.  

7. „Laureat Konkursu” – laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Organizatora. 
8. „Nagroda” – nagrody w postaci gadżetów przyznawane na warunkach wskazanych w pkt. VI i VII 

Regulaminu.  
9. „Okres Trwania Konkursu” – Konkurs rozpoczyna się w dniu  30.11.2019 o godz. 17:00 i zakończy się 

w dniu 30.11.2019 o godz. 17.30. 
10. „Regulamin” - oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, 

określający zasady i warunki Konkursu. 

II. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Deszcz balonów”. 
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ruda Śląska Property KLP Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639539, NIP: 6412531276.  

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum. 
4. Regulamin dla Uczestników Konkursu jest dostępne na stronie internetowej   [ 

www.rudaslaskaplaza@klepierre.com ], w Punkcie Obsługi Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.  
5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuję postanowienia Regulaminu oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną. Akceptacja postanowień Regulaminu 
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu, powiadomieniem o przyznaniu i wydaniu Nagrody oraz rozpatrzenia 
reklamacji związanych z obowiązkami formalnoprawnymi nałożonymi na Organizatora Konkursu jest 
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Zgłoszenia Konkursowe nie zawierające klauzuli 
akceptującej postanowienia Regulaminu oraz wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie 
będą brały udziału w Konkursie i będą niezwłocznie usuwane przez Organizatora Konkursu.  

6. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku. 

 
III. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 
a) jest pełnoletnia; 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) nie jest pracownikiem Organizatora lub Spółki z Grupy Kapitałowej Klépierre ani członkiem ich 

najbliższych rodzin, przy czym przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, 
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub 
kuratelą; 

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt. II ust. 5 
Regulaminu; 

e) w Okresie trwania Konkursu wykonała Zgłoszenie Konkursowe;  
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu oraz rozpatrzenia reklamacji związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z postanowieniami pkt II ust. 5 Regulaminu. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

https://www.facebook.com/Plaza.Lublin/Uczestnik


 
IV. Zasady Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.11.2019 o godz. 17.00 i trwa do dnia 30.11.2019 do godz.17.30.  
2. Konkurs złożony jest z jednego Zadania Konkursowego, za które zostaną przyznane Laureatom Nagrody 

w postaci gadżetów  zgodnie z pkt. VII Regulaminu. 
3. Zadanie Konkursowe polega na złapaniu balona wypuszczonego z siatki. W balonach będą znajdować się 

karteczki z informacją o wygranej nagrodzie. 

VI. Ogłoszenie Laureatów Konkursu 
1. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. 
2. Laureatem Konkursu zostaje każdy Uczestnik, który złapie balon wypuszczony z siatki. 

VII. Nagroda i jej wydanie 
1. Za każde zwycięskie Zadanie Konkursowe przewidziana jest jedna Nagroda. 
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać 

tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.  
3. Laureat Konkursu otrzyma Nagrodę zapisaną na kartce znajdującej się w złapanym balonie i przyznaną 

zgodnie z poniższymi zasadami wg. koloru złapanego balonu: 
a) Kolor czarny– 1 sztuka pendrive, 
b) Kolor złoty – 1 sztuka powerbank, 
c) Kolor srebrny– 1 sztuka uchwyt na telefon, 
d) Kolor czerwony – 1 szuka słuchawki. 
e) Kolor biały – 1 muffinka 

4. Ilość nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi: 
a) 100 sztuk pendrive o wartości 14 złotych każdy,  
b) 100 sztuk powerbank o wartości 16 złotych każdy,  
c) 100 sztuk uchwyt na telefon o wartości 18 złotych każdy, 
d) 100 sztuk słuchawki o wartości 17 złotych każdy 
e) 100 sztuk muffinka o wartości 5zł każda. 

5. Odbiór Nagród odbędzie się w terminie 30.11.2019. W celu odbioru Nagrody, Laureaci Konkursu 
zobowiązani są do stawienia się w dniach [30.11.2019 ] w [godzinach 17:30 do 19:00 ]. W razie 
niemożności dostarczenia Laureatowi Nagrody  
z przyczyn leżących po stronie Laureata, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością 
Fundatora.  

6. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 
7. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu 
od wartości brutto danej Nagrody. Laureat Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej 
nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej 
w Konkursie.  

VIII. REKLAMACJE 

1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym na adres 

Organizatora na przebieg Promocji nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji 

przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie 

wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub 

pozasądowego.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres 

korespondencyjny lub adres e-mail, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz żądanie 

określonego zachowania się przez Organizatora. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi 

Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za 

pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).  

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych jest KAREVA Justyna Suduł 14-

200 Iława ul. Grunwaldzka 13 NIP 956-219-54-04 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. 

5. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail [ ]. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania reklamacyjnego. 



7. Uczestnikom którzy podają dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji 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. 

8. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe 

Uczestnika: 

a. Imię i Nazwisko 

b. adres korespondencyjny lub adres e-mail 

9. Uczestnikom, którzy złożyli reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników którzy złożyli reklamację nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dane Uczestników którzy złożyli reklamacje nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

12. Dane Uczestników którzy złożyli reklamację będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

13. 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. 

Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) i c) 

RODO. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również 
określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu 
będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej: 
[www.rudaslaskaplaza@kleperre.com  ]  

2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia  obiektywnych przyczyn 

niezależnych od  Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy 
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


