
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW”  

 

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej 

pod nazwą „PAKOWANIE PREZENTÓW” (dalej „Akcja Promocyjna”), która odbywa się̨ na 

terenie centrum handlowo-usługowego Ruda Śląska Plaza przy ul. 1 maja 310, Ruda Śląska 

(dalej "Centrum"). 

2. Organizatorem akcji jest Karolina Musiał, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

„AGENCJA 5AM Karolina Musiał”, ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727 

(dalej: „Organizator”), działający na zlecenie Ruda Śląska Property KLP Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą  

3. w Rudzie Śląskiej, 41-710 Ruda Śląska, ul.1-go Maja 310, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000639539, NIP 6412531276,  

4. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w dniach 21-22.12.2018 w godzinach od 11:00-18:00 

na stanowisku w pasażu Centrum.  

5. Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej będzie dostępny do wglądu w 

punkcie pakowania prezentów. 

 

 

Część II. UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób będących Klientami Centrum, które w okresie 

jej trwania dokonają̨ zakupów w dowolnym sklepie lub punkcie handlowo-usługowym na 

terenie Centrum i w tym samym dniu zdecydują̨ się ̨ skorzystać́ z opcji bezpłatnego 

pakowania zakupionego przez siebie przedmiotu w punkcie pakowania prezentów. 

 

Część III. ZASADY PROMOCJI 

1. Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej jest uprawniony do skorzystania z darmowego 

zapakowania prezentu w terminie 21-22.12.2018 na terenie Centrum. 

2. Podstawą do spakowania prezentu jest okazanie dokumentu zakupu (paragonu lub 

faktury), na którym widnieje data zakupu.  

3. Zapakowaniu na prezent podlega wyłącznie ten produkt, którego dotyczy okazany przez 



Klienta dokument potwierdzający dokonanie zakupu. 

4. Klient może być obecny podczas pakowania prezentów lub po otrzymaniu numerka 

zostawić go do zapakowania na własną odpowiedzialność. 

5. Osoby pakujące mogą̨ odmówić́ ich spakowania, jeśli te produkty nie zmieszczą̨ się ̨ na stole 

do ich pakowania lub będą za ciężkie, aby móc je unieść́ i spakować́. 

6. Osoby pakujące decydują o tym jak zapakowany ma być prezent. 

7. Pakowanie odbywa się ̨ wyłącznie w materiały dostępne na stoisku - Organizator zastrzega 

sobie prawo do wykorzystywania do pakowania prezentów różnych materiałów w różnych 

dniach trwania Akcji Promocyjnej. 

 

Część IV. REKLAMACJE 

1. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym 

na adres Organizatora, AGENCJA 5AM Karolina Musiał”, ul Krakowska 7/3, 41-400 

Mysłowice , z dopiskiem REKLAMACJA. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację 

takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego 

dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

3. Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania 

listu poleconego na adres podany przez Klienta w reklamacji. 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych jest Karolina 

Musiał, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „AGENCJA 5AM Karolina Musiał”, 

ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727 

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. 

14. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO. 

15.  

 

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu w trakcie 

trwania Akcji Promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą̨ pozbawić́ Klientów ich praw 

nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 

obowiązujące przepisy prawa. 



3. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. Klient biorąc udział wyraża zgodę ̨ na 
zastosowanie się ̨ do niniejszego Regulaminu.  
 

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją Promocyjną rozstrzygać́ będzie sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora Akcji Promocyjnej. 

 


