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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Jubileuszowy Diament Klifu” 

 

§ 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod 

nazwą „Jubileuszowy Diament Klifu”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”. 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

z siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. Muszyńskiej 31, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000501997 NIP: 521-366-79-95, REGON: 

147146920, zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie PAIGE INVESTMENTS sp. 

z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII 

Gospodarczy KRS, 0000239661, NIP 527-24-80-904, zwanej dalej „Zleceniodawcą”. 

3.  Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu 

cywilnego.  

4. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest na terenie Galerii Handlowej Klif, zlokalizowanej w 

Warszawie przy ul. Okopowej 58/71, 01-042 Warszawa, zwanego dalej „Galerią”.   

5. Akcja Promocyjna rozpoczyna się 3 lipca 2019 r. o godzinie 15.00 i trwa do 17 sierpnia 

2019 r.  

6. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie jest grą lub grą losową, której wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (tekst jednolity Dz.U.  z. 2018 r. poz. 165 z późn. zm.), w szczególności zaś 

Akcja Promocyjna nie jest loterią promocyjną. 

7. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin, zwany 

dalej „Regulamin” oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy art. 919 – 921 

k.c. 

8. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i bezpłatne. 
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§ 2 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, będąca jednocześnie 

konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej są łącznie: 

1) dokonanie zakupu o wartości co najmniej 100 zł, 400 zł lub 600 zł brutto 

udokumentowanego nie więcej, niż dwoma paragonami fiskalnymi (w Akcji 

Promocyjnej nie biorą udziału zakupy udokumentowane fakturą VAT) w dowolnym 

punkcie handlowym lub usługowym zlokalizowanym na terenie Galerii (z 

wyłączeniem zakupów towarów lub usług wymienionych w ust. 3 poniżej) w dniach 

od 3 lipca 2019 r. godz. 15.00 do 28  lipca 2019 r. godz. 19.30;  

2) zgłoszenie się w godzinach pracy Punktu Obsługi Akcji Promocyjnej (tj. w dni 

powszednie od godz. 15.00 do godz. 20.00, w soboty i niedziele handlowe od godz. 

12.00 do godz. 20.00) do hostessy stacjonującej w Punkcie Akcji Promocyjnej 

(zlokalizowanym przy fontannie na poziomie „0” na terenie Galerii) i okazanie jej 

paragonu lub paragonów (maksymalnie 2) potwierdzających dokonanie zakupu o 

wartości, co najmniej 100 zł, 400 zł lub 600 zł brutto, z uwzględnieniem postanowień 

ust. 4 poniżej. Paragon lub paragony zostaną zgłoszone (zarejestrowane) poprzez 

zaprotokołowanie i ostemplowanie przez hostessę; 

3) odebranie od hostessy naklejki promocyjnej, przy czym: 

a) za każde zakupy o wartości minimum 100 zł brutto Uczestnik otrzyma jedną 

naklejkę promocyjną (w przypadku, gdy wartość zakupów stanowi wielokrotność 

kwoty 100 zł brutto Uczestnik nie nabywa prawa do otrzymania większej liczby 

naklejek promocyjnych), albo 

b) za każde zakupy o wartości minimum 400 zł brutto Uczestnik otrzyma jedną 

naklejkę promocyjną oraz: 

− od 3 lipca 2019 r. do 13 lipca 2019 r. otrzymuje zestaw kosmetyków o 

wartości 50 zł,  
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− od 15 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r otrzymuje jeden voucher do najemców 

Galerii Klif: Cheesecake, Costa Coffee, Wiking lub Salad Story o wartości 50 zł, 

do wykorzystania do 31. grudnia 2019 roku,  

c) za każde zakupy o wartości minimum 600 zł brutto Uczestnik otrzyma jedną 

naklejkę promocyjną oraz: 

− od 3 lipca 2019 r. do 13 lipca 2019 r. otrzymuje kartę podarunkową o wartości 

100 zł do wykorzystania do 31. grudnia 2019 roku;  

− od 15 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r. otrzymuje jeden voucher do najemców 

Galerii Klif: Yoko Sushi, Mani Love lub Miodek Hair House o wartości 100 zł do 

wykorzystania do 31. grudnia 2019 roku,.  

Pula prezentów, o których mowa w lit. a – c powyżej jest ograniczona (liczbę 

prezentów przeznaczonych na każdy dzień trwania Akcji Promocyjnej określa 

Załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku wyczerpania puli prezentów 

Uczestnikowi przysługuje naklejka promocyjna, zaś nie przysługuje roszczenie o 

wydanie prezentu. Niewykorzystana pula prezentów w danym dniu Akcji Promocyjnej 

przechodzi na następny dzień, tym samym powiększając liczbę możliwych prezentów 

do zdobycia. 

4) prawidłowe, kompletne i czytelne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wydanego 

przez hostessę po zebraniu przez Uczestnika czterech naklejek promocyjnych, w tym 

wyrażenie zgód zawartych na Formularzu Zgłoszeniowym oraz wykonanie zadania 

konkursowego, polegającego na opisaniu sposobu spędzenia wymarzonego 

weekendu wakacyjnego, a także przekazanie Formularza Zgłoszeniowego do Punktu 

Concierge, zlokalizowanego na poziomie „0” przy fontannie na terenie Galerii, do 28 

lipca 2019 r., do godz. 20.00.  

3. W dniu 29 lipca 2019 r. Jury, powołane przez Organizatora w skład którego wejdą dwie 

osoby ze strony Organizatora oraz jedna osoba ze strony Zleceniodawcy, dokona oceny 

formalnej Formularzy Zgłoszeniowych oraz oceni wykonanie zadania konkursowego na 

podstawie następujących kryteriów: 

1) zgodność z przedmiotem zadania konkursowego; 

2) kreatywność; 

3) oryginalność; 

4) pomysłowość. 
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4. W dniu 30 lipca 2019 r. Jury na Fanpage’u Galerii Klif na portalu Facebook (URL: 

https://www.facebook.com/KlifWarszawa/) ogłosi listę trzech laureatów, których zadanie 

konkursowe zostało nagrodzone. Dodatkowo laureaci zostaną powiadomieni o przyznanej 

nagrodzie drogą telefoniczną oraz mailową.  

5. Potwierdzenie przyznania nagrody będą wydawane w Punkcie Concierge do dnia 31 lipca 

2019 r. Po upływie ww. terminu laureat traci prawo do nagrody. 

6. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:  

1) za zajęcie pierwszego miejsca: kolacja dla laureata i osoby towarzyszącej w Yoko 

Sushi wraz z przywiezieniem i odwiezieniem specjalnym samochodem z szoferem, o 

łącznej wartości 3444 zł brutto z datą ważności do 31. grudnia 2019 roku, a także 

nagroda pieniężna o wartości 382,63 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa 63/100);  

2) za zajęcie drugiego miejsca: lot balonem dla laureata oraz osoby towarzyszącej, o 

łącznej wartości 2214 zł brutto z datą ważności do 31. grudnia 2019 roku,  także 

nagroda pieniężna o wartości 245,98 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć 98/100); 

3) za zajęcie trzeciego miejsca: zestaw zabiegów  kosmetycznych w La Perla dla laureata 

oraz osoby towarzyszącej, o łącznej wartości 1845 zł brutto, z datą ważności do 31. 

grudnia 2019 roku. 

7. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są paragony fiskalne z banków, paragony fiskalne 

dotyczące zakupu leków na receptę, wyrobów tytoniowych oraz paragony fiskalne za 

zakup napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

Jeżeli na paragonie fiskalnym widnieje zakup napoju alkoholowego, leku wydawanego na 

receptę, wyrobu tytoniowego hostessa odejmie wartość ww. zakupu od kwoty na 

paragonie. Jeżeli paragon lub paragony nadal spełniają warunki opisane w Regulaminie to 

posiadacz paragonów może wziąć udział w Akcji Promocyjnej. 

8. Paragon fiskalny zgłoszone w Akcji Promocyjnej nie mogą być wykorzystywane ponownie 

w celu rejestracji w Akcji Promocyjnej. 

9. Po zarejestrowaniu paragonu fiskalnego przez hostessę, Uczestnik Akcji Promocyjnej 

otrzymuje naklejkę promocyjną i prezent, o ile spełnione są warunki Akcji Promocyjnej 

określone w niniejszym Regulaminie.  

10. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej: 

1) w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a – c powyżej maksymalnie jeden raz 

https://www.facebook.com/KlifWarszawa/
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dziennie, co oznacza, że jedna i ta sama osoba, może odebrać maksymalnie jedną 

naklejkę promocyjną i jeden prezent; 

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej maksymalnie jeden raz w trakcie 

trwania Akcji Promocyjnej, co oznacza, że jedna i ta sama osoba może złożyć 

maksymalnie jeden Formularz Zgłoszeniowy. 

11. Hostessa będzie wydawać naklejki promocyjne, prezenty oraz Formularze Zgłoszeniowe w 

Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej, w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 20.00 oraz 

w soboty i niedziele handlowe od godz. 12.00 do godz. 20.00). O odbiorze prezentu 

decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników do Punktu Obsługi Akcji Promocyjnej. 

12. Raz użyty w Akcji Promocyjnej paragon fiskalny, nie może być w nim ponownie 

zarejestrowany (nawet jeśli na paragonie lub paragonach znajduje się kwota stanowiąca 

wielokrotność kwoty 100 zł brutto). 

13. Nagrody i prezenty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.  

14. Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku, jeśli 

żadna praca wykonana w ramach zadania konkursowego nie spełni warunków Akcji 

Promocyjnej lub w ocenie Jury żadna praca wykonana w ramach zadania konkursowego 

nie spełni kryteriów wskazanych w ust. 3 powyżej. 

15. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków 

Jury obecnych na posiedzeniu oraz informację o nagrodzonych przez nich pracach 

wykonanych w ramach zadania konkursowego. Protokół zostanie podpisany przez 

wszystkich członków Jury i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora. 

16. Przy ocenie nagradzanych prac wykonanych w ramach zadania konkursowego Jury 

kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryteria, o których 

mowa w ust. 3 powyżej, jak również zgodności z tematem zadania konkursowego. 

17.  W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby związane 

z Organizatorem umową cywilnoprawną, a także członkowie rodzin ww. osób 

(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo) oraz pracownicy Galerii lub najemców 

powierzchni w Galerii i osoby związane z Galerią lub najemcami powierzchni w Galerii 

umowami cywilnoprawnymi.   

18. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym 

także prawa do żądania wydania prezentu lub nagrody, nie można przenosić na inne 

osoby. 
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19. W przypadku, gdy Uczestnik nie dochowa obowiązków, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie 

możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce według 

członków Jury. 

20. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.  

21. Organizator informuje, że wydanie nagrody będzie uzależnione od podpisania przez 

Uczestnika stosownego protokołu przekazania nagrody stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  

 

 

§ 3 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje w formie elektronicznej mogą być zgłaszane do dnia 10. sierpnia 2019 r. na 

adres e- mail Organizatora, tj. biuro@dnagroup.pl  

2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 2 osób: jednego przedstawicieli  

Organizatora oraz jednego przedstawiciela Zleceniodawcy.  

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej w 

terminie określonym w ust. 1 powyżej, posiadające dane takie jak: imię, nazwisko, adres 

mailowy, numer telefonu oraz opis faktyczny i uzasadnienie podstaw reklamacji. 

4. Zawiadomienie dla reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego pisemnej reklamacji 

zostanie przesłane na podany adres e-mail nie później niż do dnia 17 sierpnia 2019 r.  

 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka  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 (zwana dalej „Administratorem”). 

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres 

siedziby lub mailowo wysyłając maila na następujący e-mail: rodo.warszawa@klif.pl 

mailto:biuro@dnagroup.pl
mailto:rodo.warszawa@klif.pl
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3. Administrator nie będzie przesyłać danych osobowych Uczestników do jakichkolwiek 

krajów trzecich albo organizacji międzynarodowych. 

4. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez następujące podmioty przetwarzające tj. 

odbiorców: 

1) Organizatora, świadczącego usługi związane z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

Akcji Promocyjnej, tj. spółkę PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z 

siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. Muszyńskiej 31, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000501997 NIP: 521-366-79-

95,  

2) Zleceniodawcę tj. spółkę PAIGE INVESTMENTS sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. 

Okopowa 58/72, zarejestrowaną 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, Numer 

Identyfikacji Podatkowej 527-24-80-904,  

5. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie w celach: 

1) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej; podstawą prawną jest zgoda 

Uczestnika (art. 6. Ust. Lit. a RODO); 

2) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. lit c 

RODO); 

3) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Zleceniodawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Zleceniodawcy (art. 6 ust. lit f RODO);  

6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem zdania ostatniego. Okres 

przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 

jeżeli będzie to niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą 

przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  
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7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich przekazania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do 

usunięcia danych nie przysługuje w przypadku gdy laureat odebrał nagrodę. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

dla celów wskazanych w ust. 5 pkt 1 powyżej, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją 

Uczestnika.  

9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu są następujące: Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w 

Akcji Promocyjnej. Niepodanie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.  

11. Na podstawie zbieranych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane 

decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. 

12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa. W ramach Akcji Promocyjnej będą przetwarzane następujące dane 

osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zaś w przypadku 

laureata, któremu została przyznana nagroda również adres zamieszkania i numer PESEL. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej oznacza, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki 

opisane w Regulaminie. 

2. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo do wprowadzania doprecyzowań w 

niniejszym Regulaminie. Wszelkie doprecyzowania stają się obowiązujące w momencie 

powiadomienia po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie internetowej pod 

adresem URL: https://klif.pl/warszawa 

3. Regulamin może ulec zmianie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych 

Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.   

https://klif.pl/warszawa
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4. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z 

organizacją Akcji Promocyjnej oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez Uczestników.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego.  

6. Wszelkie uwagi dotyczące organizowanej Akcji Promocyjnej należy kierować do 

Organizatora, który został określony w niniejszym Regulaminie.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.  

Załącznik nr 1 

 

 

Wykaz prezentów przeznaczonych na każdy dzień trwania Akcji Promocyjnej: 

 

Lp. Nazwa prezentu Limit dzienny Liczba dni Łączna liczba 

1. Zestaw kosmetyków 10 10 100 

2. Karta podarunkowa 20 10 200 

3. Voucher do Cheesecake, Costa 
Coffee, Wiking lub Salad Story 

10 13 130 

4. Voucher do Yoko Sushi, Mani 
Love lub Miodek Hair House 

20 13 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Jubileuszowy Diament Klifu” GALERIA HANDLOWA KLIF 

Załącznik nr 2 

 

PROTOKÓŁ PRZYZNANIA NAGRODY RZECZOWEJ 

W AKCJI PROMOCYJNEJ  „JUBILEUSZOWY DIAMENT KLIF” 

  

Zgodnie z Regulaminem Akcji Promocyjnej „Jubileuszowy Diament Klif” strony niniejszego 

protokołu ustalają, co następuje:  

  

Stronami protokołu są:  

1. Laureat Akcji Promocyjnej wyłoniony na podstawie Regulaminu– Pan/Pani 

……….……………., zam. …………………………. PESEL: ………………………zwany/a dalej Laureatem.  

2. Organizator Akcji Promocyjnej spółka PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. Muszyńskiej 31, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. 

Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000501997 NIP: 521-366-79-95, REGON: 

147146920.  

  

Na podstawie Regulaminu Akcji Promocyjnej został wyłoniony Laureat, któremu przysługuje 

nagroda. 

Nagroda  Uwagi 

    

  

Niniejszym protokołem Laureat kwituje odbiór wyżej wskazanej nagrody i oświadcza, że 

opisane w Regulaminie Akcji Promocyjnej zobowiązania zostały w całości wypełnione.  

Z chwilą przekazania nagrody na Laureata przechodzi ryzyko jej utraty bądź zniszczenia.  

 

  

Laureat                   Organizator  

  

………………………………                                  …………………………..  

(Data i czytelny podpis)                  (Data, czytelny podpis)  

 

 


