
Regulamin Konkursu 

„Przynieś świadectwo, zgarnij nagrody“  

w Galerii Łomianki 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Przynieś świadectwo, zgarnij nagrody“, zwanego w dalszej części 

regulaminu „Konkursem”, jest RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-174), przy ulicy 

Sabały 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033, Regon: 140952887 (zwana dalej: 

„Organizatorem”)  

2. Konkurs  odbywa się w dniu 25 czerwca 2022 roku w godzinach od 12.00 do 18.00 na terenie 
centrum handlowego Galeria Łomianki, ul. Brukowa 25 w Łomiankach. 

 

§2 Uczestnictwo w konkursie  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który zgłosi 

się do Punktu Obsługi Konkursu z aktualnym świadectwem szkolnym za rok 2021/2022.  

2. Osoby małoletnie przystępujące mogą przystąpić do konkursu za zgodą swojego opiekuna 

prawnego.  

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi  

w niniejszym Regulaminie i akceptuje je. 

§3 Zasady Konkursu  

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) w dniu 25 czerwca 2022 roku jak najszybciej zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu 

„Przynieś świadectwo, zgarnij nagrody“ w Galerii Łomianki. Punkt Obsługi Konkursu 

czynny jest w dniu 25 czerwca 2021 roku  w godzinach od 12:00 do 18:00. 

b) przedstawić oryginał świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021-2022 oraz 

dokument tożsamości wraz ze zdjęciem. 

2. Uczestnik, który w Punkcie Obsługi Konkursu przedstawi aktualne świadectwo za rok 2021-

2022 i dokument tożsamości wraz ze zdjęciem (zgodnie z §3 p.1) otrzyma nagrodę – bon na 

zakupy o wartości 30zł. do wykorzystania w sklepach na terenie Galerii Łomianki oraz 

dodatkowo do wyboru: hamak wodny lub markową bombonierkę. 

 

3. Liczba nagród w czacie trwania Konkursu jest ograniczona i wynosi: 

• Bon na zakupy o wartości 30zł - 500 sztuk, 

• Hamak wodny – 200 sztuk 



• Markowa bombonierka – 200 sztuk. 

 

4. O przyznaniu wygranej decyduje kolejność zgłoszeń do Punktu Obsługi Konkursu oraz 

spełnienie warunków zgodnie z §3 punkt 1.  

5. Nagrody będą wydawane w dniu i godzinach pracy Punktu Obsługi Konkursu czyli w dniu  

25 czerwca 2022 roku w godzinach od 12:00 do 18:00 lub do wyczerpania się zapasu nagród. 

6. Uczestnik ma prawo do wyłącznie jednokrotnego zgłoszenia się do udziału w Konkursie  

i odebrania maksymalnie jednej nagrody. 

7. Jedno świadectwo w czasie trwania Konkursu w Galerii Łomianki może być przedstawione  

w Konkursie tylko jeden raz. Nazwisko i imię Uczestnika będzie w Punkcie Obsługi Konkursu 

odnotowane, celem uniemożliwienia ponownego użycia świadectwa w Konkursie. 

8. W przypadku wątpliwości dotyczących ustalenia kolejności zgłaszających się osób, rozstrzyga 

opinia Obsługi Punktu Obsługi Konkursu. 

9. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane 

do dyspozycji Managera Galerii Łomianki. 

10. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody. 

11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.   

 

§4 Postępowanie reklamacyjne 

1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym 

Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty 

zakończenia Konkursu tj. do 9.07.2022 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie 

pisemnej (listem poleconym) na adres: RedComm Sp. z o.o. ul. Sabały 17 (02-174 Warszawa) z 

dopiskiem: „Łomianki - Przynieś świadectwo, zgarnij nagrody” 

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi 

zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie 

Galerii Łomianki. 

4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd.    

 



§5 Ochrona danych osobowych  

1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu (lub jej przedstawiciel ustawowy) wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO 

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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)  (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).) zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem” 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i 

wydania nagrody, w tym w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również 

w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jakie mogą powstać w związku z 

Konkursem, a dane osobowe Zwycięzców w dodatkowo – jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy prawa podatkowe - w celu odprowadzenia podatku od nagród. 

3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Ceetrus Polska sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisaną 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: 0000171668, NIP 123-09-36-438, REGON 017174600, o kapitale zakładowym w 

wysokości 1.123.383.500 zł, Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie 

Administratora. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia. 
4. Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora jest RedComm Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (02-174), przy ulicy Sabały 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-

033, Regon: 140952887. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu będą 

przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy. 

6. Dane osobowe zwycięzców Konkursu niezbędne do wykonania zobowiązań podatkowych 

(odprowadzenie podatku od nagród) będą przetwarzane przez czas trwania mającego 

zastosowanie okresu przedawnienia dla zobowiązań podatkowych związanych z danym celem 

przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy liczony od końca roku, w których 

upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek 

zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego 

terminu, w którym będą usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe. 

7. Z zastrzeżeniem pkt. 6 powyżej, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności do otrzymania nagrody. 

8. Obowiązkowe jest podanie tych danych osobowych przez zwycięzców Konkursu, które są 

niezbędne do dokonania rozliczeń na gruncie przepisów prawa podatkowego (odprowadzenie 

podatku od nagród). 

9. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych 

i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania 

niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w 

przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia 



przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i) 

usługodawcy administratora, z pomocą których organizuje ww. cele przetwarzania (kategorie 

takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, 

kurierskie, usługi marketingowe (organizacja Konkursu), usługi w zakresie obsługi klienta, 

usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz 

danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, (ii) podmioty, którymi administrator jest 

zobowiązany podać te dane, w szczególności urzędy skarbowe właściwe do rozliczenia podatku 

od nagród. 

11. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być użyte 

w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych na terenie CH Auchan. 

Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie 

wyklucza udziału Uczestnika w Konkursie. 

12. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych przez 

administratora danych, należy kierować na adres: rodo@ceetrus.com.  Z inspektorem ochrony 

danych osobowych należy kontaktować się pod adresem rodo@ceetrus.com  
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