Regulamin akcji promocyjnej
„Eko torby w Hali Koszyki”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Eko torby w Hali Koszyki”,
zwanej dalej „Akcją”.

2.

Organizatorem Akcji jest spółka Hala Koszyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (poprzednio: ul. Marszałkowska 142 lok.
XI P., 00-061 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000399453, REGON: 145853552, NIP: 5272667614, zwana
dalej „Organizatorem”.

3.

Celem Akcji jest promowanie ekologicznego stylu życia i ograniczenie zużycia jednorazowych,
plastikowych opakowań.

4.

Akcja prowadzona jest wyłącznie w sklepach, znajdujących się na terenie „Hali Koszyki” w
Warszawie, położonej przy ul. Koszykowej 63 w Warszawie, zwanej dalej „Hala Koszyki”. Z Akcji
wyłączone są restauracje znajdujące się w Hali Koszyki oraz niewymienione sklepy. Sklepy, które
biorą udział w akcji to: L’Erbolario, Kraina Serów, Rossmann, Piotr i Paweł, Duka, Świat Książki,
Salon de Thé, Smak Natury.

5.

Akcja trwa do wyczerpania limitu nagród.

6.

Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które
są jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, zwane dalej „Uczestnikami”.

7.

Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy
organizacji Akcji i ich pracownicy oraz ich rodzice, dzieci, małżonkowie i rodzeństwo.
§ 2 ISTOTA AKCJI I ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

1.

Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu należy dokonać jednorazowo
zakupów w sklepie znajdującym się na terenie Hali Koszyki na kwotę powyżej 200,00 PLN
(dwieście złotych i 00/100). Kwoty wydane w kilku sklepach w Hali Koszyki nie sumują się.

2.

Podstawą do wydania nagrody będzie paragon fiskalny na kwotę powyżej 200,00 PLN (dwieście
złotych i 00/100).

3.

Każdy paragon uprawnia do odbioru jednej nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
Paragon raz użyty do udziału w Akcji nie może ponownie stanowić podstawy do ubiegania się o
nagrodę w Akcji.

4.

Numer paragonu, na podstawie którego odebrano nagrodę zostanie odpowiednio oznaczony
przez Organizatora w celu uniemożliwienia wykorzystania paragonu do odebrania więcej niż
jednej nagrody.

5.

Z udziału w Akcji wyłączone są faktury VAT.

6.

Paragon, będący podstawą do odbioru Nagrody może być jednocześnie używany w innych
akcjach promocyjnych i konkursach, które przeprowadza Organizator.

7.

Z Akcji wyłączone są w całości paragony fiskalne potwierdzające zakup co najmniej jednego lub
więcej z poniższych produktów będących w sprzedaży w sklepach, znajdujących się w Hali
Koszyki, takich jak:
7.1.

napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym piwo (t.j. Dz.U. z 2018
r., poz. 2137);

7.2.

wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe, rekwizyty tytoniowe
oraz produkty imitujące powyższe wyroby, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1446);

7.3.

produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499);

7.4.

preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz.1541) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt, o których mowa w tej
ustawie;

7.5.

bony upominkowe oraz karty podarunkowe do zrealizowania w Hali Koszyki.

§ 3 NAGRODY
1.

Nagrodą za udział w akcji jest ekologiczna torba z materiału typu drelich z nadrukiem „Koszyki”,
zwaną dalej „Nagroda”. Zdjęcie Nagrody znajduje się na stronie internetowej Organizatora
https://www.koszyki.com/.

2.

Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów i zakończeniu Akcji na swojej stronie
internetowej https://www.koszyki.com/.

3.

Nagroda będzie wydawana w sklepie, w którym uczestnik dokonał zakupów, bezpośrednio po
dokonaniu zakupów.

§ 4 DANE OSOBOWE
1.

W ramach Akcji co do zasady nie będą przetwarzane dane osobowe.

2.

W przypadku składania reklamacji przez Uczestnika Akcji, Uczestnik zostanie poproszony o
przekazanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz
podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W przypadku
przesłania reklamacji e-mailem, przetwarzany będzie także adres e-mail, dalej łącznie jako „Dane
Osobowe”.

3.

Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamenty 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, zwanego dalej „RODO”, będzie Organizator, którego dane
wskazane są w § 1 ust. 2 Regulaminu.

4.

Dane Osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit.
c) oraz f) RODO.

5.

Dane Osobowe mogą być przekazywane do managera Hali Koszyki.

6.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a następnie do
upływu terminów przedawnienia określonych w przepisach prawa.

7.

8.

Osobom, których Dane Osobowe będą przetwarzane przysługuje zgodnie z przepisami RODO:
7.1.

prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7.2.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7.3.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać w
szczególności drogą mailową na adres monika.zwolinska@globalworth.pl lub na adres siedziby
Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu

2.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie. Osoba składająca reklamację
zostanie poinformowana o jej rozpatrzeniu na adres e-mail, z którego przesłała zgłoszenie
reklamacyjne albo na adres pocztowy, który został wskazany na przesyłce pocztowej z
reklamacją.

3.

Zasady Akcji określa wyłącznie Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
tym kodeks cywilny.

4.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w Hali Koszyki.

