
 
 
 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „SERCE GALERII KLIF”  

 

§1 WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest agencja QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w 
Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104 (dalej „Organizator”), działająca na zlecenie firmy Paige 
Investments sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana zgodnie z prawem 
polskim w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 239661, NIP: 5272480904 (dalej 
„Galeria/ DM Klif”). 

2. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w Punkcie Concierge w Galerii Klif, znajdującym się na 
poziomie 0, przy sklepie Hugo Boss.  

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki udziału w Akcji Promocyjnej „Serce Klifa” 
(dalej „Akcja Promocyjna”), która odbywać się będzie w dniach 29 czerwca 2019 r, od godziny 15:00 do g. 
20:00.  

4. Celem Akcji Promocyjnej jest nagrodzenie sześciu Klientów Galerii Klif kartami podarunkowymi o 
wartości 1000 zł każda na zakupy ze stylistą Grzegorzem Blochem w zamian za odnalezienie trzech haseł 
promocyjnych. 

5. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej określone są w niniejszym Regulaminie Akcji Promocyjnej, a 
każde zgłoszenie Uczestnika do Akcji Promocyjnej warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne 
z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 

6. Akcja Promocyjna jest organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§2 WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat oraz osoby 
niepełnoletnie w wieku od 16 – 18 Lat, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego (dalej „Uczestnik”). 

3. Uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem Akcji Promocyjnej, który znajduje się w Punkcie Concierge w 
DM Klif, znajdującym się na poziomie 0, przy sklepie Hugo Boss.  

4. W Akcji Promocyjnej można brać udział wyłącznie osobiście. 

5. Z Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora, firmy Zarządzającej DM Klif Warszawa - 
Cushman & Wakefield Sp. z o.o, pracownicy i najemcy DM Klif Warszawa, osoby wyznaczone przez 
Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Akcji Promocyjnej, pracownicy podmiotów 
współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Akcji 
Promocyjnej, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z 
Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o 
których mowa w ust. 5. powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§3 ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Akcja promocyjna zostanie  przeprowadzona  w  Galerii w  dniu 29 czerwca 2019 w godzinach 15:00 - 
20:00 („Okres Promocji”). 

a) Uczestnik, który nabędzie towar lub usługę w Galerii za minimum 1500 zł brutto  (z wyłączeniem 
produktów tytoniowych, alkoholu, leków, kart podarunkowych, kart prepaid lub usług świadczonych przez 
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następujących usługodawców: apteka, kantor, bank, telefonia oraz usługi telewizyjne)  
w dniu 29 czerwca 2019 roku („Okres Zakupu”) za kwoty określone w §4, pkt 1  i przedstawi w Punkcie 
Concierge dowód zakupu potwierdzający nabycie ww. towaru lub usługi w Galerii oraz  odnajdzie trzy 
zawieszki, które po złączeniu będą tworzyć jedno serce (zawieszki się znajdują w wybranych sklepach 
znajdujących się na terenie Galerii Klif), jest uprawniony do odebrania nagrody, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w pkt. 3 - 9 niniejszego paragrafu oraz par 4 pkt. 1-6 poniżej.  

2. 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. 

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

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

5. Nagrody będą wydawane wyłącznie w czasie, który określi Organizator po  ustaleniu dnia i godziny, 
konsultując to uprzednio z Uczestnikiem. 

6. Uczestnik, aby otrzymać nagrodę gwarantowaną jest zobowiązany do przedstawienia obsłudze Punktu 
Concierge w Galerii Dowodu Zakupu potwierdzającego nabycie towarów lub usługi, na którym w sposób 
widoczny będzie określona data ich dokonania oraz kwota oraz zebranych 3 zawieszek tworzących serce 
Klifa. Dowody Zakupu podlegają weryfikacji przez obsługę Punktu Concierge. Oryginał Dowodu Zakupu 
zostanie ostemplowany przez obsługę Punktu Concierge  i zwrócony Uczestnikowi Promocji. Ostemplowany 
Dowód Zakupu biorący udział w Promocji nie może być powtórnie podstawą do odbioru nagrody 
gwarantowanej. 

7. Nagroda 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, 

l) zakupy w hipermarkecie „Piotr i Paweł” 

8.  W przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu potwierdzającym nabycie towaru lub usługi przez Uczestnika 
Promocji znajduje się niedozwolony produkt, określony w pkt. 7 niniejszego paragrafu, kwota całkowita 
Dowodu Zakupu zostanie pomniejszona o wartość tego produktu. 

9. W akcji promocyjnej liczy się kolejność zgłoszenia   
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§4 NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1.  Nagrodami w Akcji Promocyjnej jest 6 kart podarunkowych do DM Klif wartości 1000 zł każda na zakupy 
ze Stylistą  

2.  Kartę Podarunkową Uczestnik otrzyma w momencie umówienia się ze stylistą na zakupy, na konkretny 
dzień i godzinę, którą ustali Organizator  

3.  Łączna wartość nagród to 6 000 zł brutto. 

4.  Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z 
rezygnacją z całości Nagrody i Nagroda przechodzi na rzecz zarządcy DM Klif.  

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

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

7. Niewykorzystane nagrody przechodzą na rzecz Galerii Klif  

 

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w zakresie, w jakim są one 
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz w zakresie 
postępowań reklamacyjnych jest Organizator agencja QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w 
Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104. 

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej  jest prawnie uzasadniony 
interes Organizatora polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych w celu wydania nagrody 
i rozpatrywania reklamacji. Dostęp do danych będą mieli osoby upoważnione przez Organizatora oraz 
podmioty współpracujące z Organizatorem pomagające w organizacji Akcji Promocyjnej. Podanie danych 
osobowych przez Uczestnika jest niezbędne w celu wydania nagrody. Uczestnikom Akcji Promocyjnej 
przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a 
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Każda osoba 
czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 

 

Administratorem danych Uczestników Akcji Promocyjnej, którzy zapiszą się do bazy Klientów DM Klif  jest 
Paige Investments sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana zgodnie z 
prawem polskim w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 239661, NIP: 5272480904. 
Dane te są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony 
danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia 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.  

 

Dane w bazie Klientów DM Klif  przetwarzane będą w celach marketingowych, informacyjnych dotyczących 
bieżącej oferty obiektu i wydarzeń towarzyszących.  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 
Państwa zgoda. Dane przechowywać będziemy do momentu wycofania przez Państwa zgody na 
przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych  (w 
zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej). W celu dochowania obowiązku 
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rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do 
zachowania danych lub dokumentów.  

 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do 
żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Mogą Państwo także w dowolnym 
momencie wycofać wyrażoną zgodę. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wszelkie żądania oraz pytania dotyczące 
przetwarzania danych osobowych mogą Państwo składać pod adresem poczty elektronicznej: 
rodo.warszawa@klif.pl  Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z 
przepisami, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w bazie Klientów DM Klif znajduję się w 
Polityce Przetwarzania danych, która jest  załącznikiem do Regulaminu Akcji Promocyjnej i jest też dostępna 
na stronie  DM Klif https://klif.pl/polityka-prywatnosci 

 

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

  

1.   Reklamacje związane z Akcją Promocyjną powinny być składane w formie pisemnej na adres 
Organizatora (QRA Production, ul. Chłodna 48/104, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja – Akcja 
Promocyjna „Serca Klifa”. 

2.    Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Akcji 
Promocyjnej, tj. do dnia  18 lipca 2019r. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania. 

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

4.    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. 

5.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

 

§9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, 
administracyjnych i innych w ramach realizacji Akcji Promocyjnej, podwykonawcom 

2. Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i 
odprowadzenie podatku za nagrody, do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Akcji 
Promocyjnej.  

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Promocyjnej z 
podaniem przyczyn oraz do zmiany treści Regulaminu jedynie na korzyść Uczestnika. 

4. Niniejszy Akcji Promocyjnej nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.) 

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