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REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ W NOWEJ STACJI „STRASZNIE FAJNA AKCJA" 
 

§ 1. Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji 

prosprzedażowej w Nowej Stacji „Cukierek albo Psikus” (dalej: Akcja). 
2. Organizatorem Akcji jest spółka pod firmą: MyPlace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42, wpisana 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 
0000274560, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, NIP 7010053450, REGON 
146164910 (dalej: Organizator).  

3. Akcja prowadzona jest przez Organizatora na zlecenie spółki pod firmą: Project Pruszków Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39 B, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000509465, o kapitale zakładowym w wysokości 662.800,00 zł, NIP 
5213671732, REGON: 147243148 (dalej: Zleceniodawca), właściciela Centrum Handlowego 
„Nowa Stacja” w Pruszkowie. Fundatorem wszystkich nagród, w tym nagród gwarantowanych oraz 
konkursowych, jest Zleceniodawca.  

4. Uczestnictwo w Akcji, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawo do żądania 
wydania nagrody gwarantowanej lub nagrody konkursowej, jak również prawo do udziału w 
konkursie opisanym w Regulaminie, nie może zostać przeniesione na inne osoby.  

5. Akcja ma na celu reklamę i promocję Centrum Handlowego „Nowa Stacja” w Pruszkowie, którego 
właścicielem jest Zleceniodawca.  

6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.  
 
§ 2. Czas i miejsce Akcji  
1. Akcja odbywa się od 21 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku (z wyłączeniem 

niedzieli przypadającej w dniu 25 października 2020 roku) w godzinach od 12.00 do 20.00 (każdego 
dnia Akcji), przy czym dokonanie zgłoszenia do Akcji w danym dniu nie może nastąpić później niż o 
19.30, z tym zastrzeżeniem, że: 
1) Odbiór nagród gwarantowanych oraz nagród konkursowych możliwy jest w terminie 

wskazanym odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt. 2) oraz § 6 ust. 11 Regulaminu; 
2) Wykorzystanie nagród gwarantowanych oraz nagrodów konkursowych możliwe jest w terminie 

wskazanym odpowiednio w § 5 ust. 3 oraz § 6 ust. 10 Regulaminu; 
3) Składanie reklamacji możliwe jest w terminie wskazanym w § 7 Regulaminu.  

2. Akcja odbywa się w Centrum Handlowym „Nowa Stacja“ w Pruszkowie, mieszczącym się pod 
adresem: ul. Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków (dalej: Centrum), z tym że poszczególne czynności 
opisane w Regulaminie będą odbywać się w Punkcie Obsługi Akcji mieszczącym się na poziomie 0 
Centrum, w pobliżu wejścia do sklepu Reserved (dalej: Punkt Obsługi Akcji).  

3. Punktem w rozumieniu Regulaminu są wszystkie punkty znajdujące się w Centrum, prowadzone 
przez najemców wynajmujących powierzchnie w Centrum, niezależnie od profilu prowadzonej w 
ich ramach działalności (handel, usługi, gastronomia etc.), z zastzreżeniem wyłączeń opisanych w § 
4 ust. 7 Regulaminu.  

 
§ 3. Uczestnicy Akcji 
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, mająca co najmniej 16 lat, posiadająca co najmniej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz która jednocześnie spełni warunki określone w Regulaminie. Osoby ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych; 
osoby takie, biorąc udział w Akcji, równocześnie oświadczają, że posiadają taką zgodę.  
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2. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, najemcy i 
pracownicy Punktów mieszczących się w Centrum, pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego w 
Centrum, jak również członkowie rodzin wyżej wskazanych osób. Przez członków rodzin wyżej 
wskazanych należy rozumień: małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające 
w stosunku przysposobienia. 

3. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy  o 
pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 
podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia).  

 
§ 4. Warunki uczestnictwa w Akcji 
1. Dla celów udziału w Akcji konieczne jest spełnienie wskazanych poniżej warunków łącznie:  

1) Dokonanie w okresie trwania Akcji wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy zakupów towarów lub usług 
z Punktów na terenie Centrum (z wyłączeniem zakupów wymienionych w ust. 7 poniżej) (dalej: 
Zakupy) o łącznej wartości co najmniej 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesięciu złotych brutto) 
albo co najmniej 120,00 zł (słownie: stu dwudziestu złotych) udokumentowanych na jednym 
(1) paragonie fiskalnym (dalej: Paragon), przy czym dla celów Akcji Paragon dokumentujący 
Zakupy o wartości co najmniej 120,00 zł różni się od Paragonu dokumentującego Zakupy o 
wartości co najmniej 60,00 zł jedynie daniem możliwości Uczestnikowi podwójnego wykonania 
zadania konkursowego, o którym mowa w § 6 Regulaminu, bez jakichkolwiek innych korzyści; 

2) Zgłoszenie się do Punktu Obsługi Zakupów w dniu dokonania Zakupów, przypadającym w 
okresie trwania Akcji wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, nie później niż do godz. 19.30 i okazanie 
Paragonu potwierdzającego dokonanie Zakupów (nie ma możliwości zgłoszenia się do Akcji z 
Paragonem w inne dni trwania Akcji niż dzień dokonania Zakupów objętych tym 
Paragonem), jak również podanie danych wskazanych w ust. 2 powyżej i złożenie podpisu na 
formularzu Akcji, dla celów zgłoszenia do Akcji jako Uczestnika Akcji. 

2. Okazany stosownie do ust. 1 pkt. 2) powyżej Paragon hostessy obsługujące Akcję w Punkcie Obsługi 
Akcji ostemplują pieczątką „<DATA> SPRAWDZONO” oraz spiszą w dedykowanym do tego 
formularzu (załącznik) następujące dane dotyczące Uczestnika Akcji, dokonującego zgłoszenia do 
Akcji: imię, nazwisko, kwota na paragonie, numer paragonu, Punkt, w którym dokonano Zakupów. 
Uczestnik równocześnie ma obowiązek potwierdzenia podpisem na ww. formularzu faktu 
zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z 
Regulaminem, co stanowi końcowy etap jego zgłoszenia do Akcji.   

3. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia do Akcji stosownie do postanowień ust. 1 i ust. 2 powyżej, ma 
możliwość wyboru, czy: 
1) Chce otrzymać nagrodę gwarantowaną, o której mowa w § 5 (pod warunkiem braku 

wyczerpania limitów określonych w § 5 ust. 8 Regulaminu); 
2) Chce wziąć udział w konkursie opisanym w § 6 Regulaminu. 
Ww. możliwości się nie łączą tj. Uczestnik może dokonać wyboru wyłącznie jednej z nich w związku 
z dokonanym zgłoszeniem do Akcji.  

4. Każdy Paragon może być zgłoszony do Akcji wyłącznie raz. W przypadku, gdy Paragon zostanie już 
zgłoszony i ostemplowany dla celów udziałów w Akcji stosownie do postanowienia ust. 2 powyżej, 
nie może być on już kolejny raz wykorzystany. Uczestnik, który chciałby wziąć ponownie udział w 
Akcji, na warunkach określonych w Regulaminach, musi przedstawić kolejny Paragon i dokonać 
kolejnego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji w całym jej okresie trwania wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu 
maksymalnie 3 (trzy) razy i to w różnych dniach Akcji. Uczestnik nie ma tym samym możliwości 
wzięcia udziału w poszczególnych dniach Akcji więcej niż raz . W ramach trzech możliwych udziałów 
w Akcji Uczestnik, pod warunkiem spełnienia warunków szczegółowych, ma z kolei dowolność 
wyboru, czy jego udział w Akcji ma polegać na otrzymaniu nagrody lub nagród gwarantowanych, o 
których mowa w § 5 Regulaminu czy też jego udział w Akcji ma polegać na wzięciu udziału w 
konkursie opisanym w § 6 Regulaminu. Tym samym uczestnik może np. wziąć udział w Akcji w ten 
sposób, że: będzie chciał otrzymać trzy razy nagrodę gwarantowaną, o której mowa w § 5 
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Regulaminu (i nie brać udziału w konkursie); będzie chciał wziąć udział trzy razy w konkursie, o 
którym mowa w § 6 Regulaminu (i nie otrzymać nagrody gwarantowanej); będzie chciał otrzymać 
nagrodę gwarantowaną, o której mowa w § 5 Regulaminu i wziąć udział raz w konkursie, o którym 
mowa w § 6 Regulaminu (mieszając tym samym możliwe formy udziału w Akcji, nie przekraczając 
jednak trzykrotnego udziału). 

6. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wyłącznie poprzez zarejestrowanie Paragonów za Zakupy 
dokonanych przez niego – nie jest możliwe rejestrowanie Paragonów za Zakupy dokonywane przez 
osoby trzecie inne niż Uczestnik.  

7. Akcji wyłączone są Paragony obejmujące:  
1) Produkty i usługi kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;  
2) transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz 

dokonane w dowolnym Punkcie;  
3) transakcje dokonane w Punktach lotto, zakładach bukmacherskich;  
4) spłaty raty kredytu lub pożyczki regulowane w punktach świadczących tego typu usługi;  
5) wpłaty i wypłaty bankomatowe;  
6) zakup kart podarunkowych; transakcje związane z zakupem kart lub doładowań telefonicznych 

typu pre-paid;  
7) transakcje zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;  
8) napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  
9) wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych;   

10) leki;  
11) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przedmioty służące do 
karmienia niemowląt. 

Jeżeli na Paragonie widnieje zakup wyłączony z Akcji hostessy obsługujące Akcję odejmą jego wartość 
od kwoty na Paragonie. Jeżeli Paragon po tym odjęciu nadal spełnia warunki opisane powyżej to 
posiadacz Paragonu może wziąć udział w Akcji.  
 
§ 5. Nagrody gwarantowane – kupon (voucher) do kina 
1. Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia do Akcji stosownie do postanowień § 4 

Regulaminu i wskazał, że chce otrzymać nagrodę gwarantowaną, ma możliwość jej odbioru na 
warunkach określonych w niniejszym paragrafie, w tym w ramach limitów określonych w ust. 8 
poniżej.  

2. Nagroda gwarantowana jest wydawana przez hostessy obsługującą Akcję w Punkcie Obsługi Akcji, 
po weryfikacji uprawnień Uczestnika do niej, w momencie zgłoszenia do Akcji Uczestnika. Nie ma 
możliwości odbioru nagrody gwarantowanej w innym terminie. W przypadku braku odbioru 
nagrody gwarantowanej przez Uczestnika stosownie do postanowień niniejszego ustępu nagroda 
pozostaje do dyspozycji Zleceniodawcy.  

3. Nagrodą gwarantowaną jest kupon (voucher) do Multikina (dalej: Voucher) o wartości 17,00 zł 
brutto (słownie: siedemnaście złotych), który może być wykorzystany na następujących zasadach 
(łącznie): 
1) Voucher jest voucherem na okaziciela i podlega wymianie na bilet w kasie Multikina, w którym 

Uczestnik chce wykorzystać Voucher;  
2) Voucher może być wykorzystany na dowolny seans filmowy 2D we wszystkich kinach Multikino 

w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku;  
3) Voucher nie obowiązuje na miejsca VIP – na jego podstawie można uzyskać wyłącznie bilet na 

miejsca zwykłe; 
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4) Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania Voucherów dostępne są w dokumencie pn. 
„Regulamin kina, zasady wymiany Kuponów i Zaproszeń na bilet, regulaminy partnerskich 
programów lojalnościowych i rabatowych, zasady monitoringu, zasady postępowania w trakcie 
epidemii wirusa SARS-COV-2”, dostępnym na stronie 
https://multikino.pl/informacje/regulaminy.  

4. Uczestnik może uzyskać wyłącznie po jednym Voucherze w poszczególnych dniach trwania Akcji 
(jednak maksymalnie 3 w całym okresie trwania Akcji), bez uszczerbku jednak dla limitów 
określonych w § 4 ust. 5 Regulaminu.  

5. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić odbiór Vouchera pisemnie na formularzu przekazanym mu 
przez hostessy obsługujące Akcję w Punkcie Obsługi Akcji. Dokonanie potwierdzenia odbioru 
Vouchera stanowi warunek jego wydania.  

6. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.  
7. Wielokrotność kwoty 60,00 zł na Paragonie nie upoważnia Uczestnika do odbioru więcej niż jednego 

Vouchera.  
8. Ilość Voucherów jest ograniczona. Łączna liczba Voucherów na czas trwania Akcji wynosi 800 sztuk, 

przy czym dzienny limit Voucherów wynosi 80 sztuk, z uwzględnieniem postanowień zdania 
następnego. Limit Voucherów na każdą pełną godzinę zegarową Akcji wynosi 10, co oznacza, że 
Vouchery są wydawane 10 osobom, które jako pierwsze dokonają zgłoszenia do Akcji w każdej 
godzinie zegarowej trwania Akcji. Niewykorzystane w danej godzinie Vouchery, przechodzą na 
poczet kolejnej godziny (sumując się na zasadzie „10+przechodzące z poprzedniej godziny”). 
Niewydane w danym dniu Akcji Vouchery przechodzą na następny dzień, tym samym powiększając 
dzienny limit Voucherów przeznaczony na ten kolejny dzień, z zastosowaniem powyższego systemu 
przechodzenia godzinowego. W sytuacji, gdy do zakończenia Akcji nie zostaną odebrane wszystkie 
Vouchery, pozostają one do dyspozycji Zleceniodawcy.  

9. O możliwości odbioru Vouchera w ramach limitów opisanych w ust. 8 powyżej decyduje kolejność 
rejestracji do Akcji. Kolejność odbioru Voucherów jest zgodna z kolejnością zgłoszeń z Paragonami 
u hostessy obsługującej Akcję w Punkcie Obsługi Akcji. 

 
§ 6. Konkurs  
1. Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia do Akcji stosownie do postanowień § 4 

Regulaminu i wskazał, że chce wziąć udział w konkursie, ma możliwość udziału w nim na warunkach 
określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Konkurs jest konkursem sportowym, w którym Uczestnicy wykonują zadanie konkursowe na grze 
zręcznościowo-sportowej – refleksomierzu. W ramach zadania konkursowego Uczestnicy starają się 
uzyskać jak największą liczbę punktów w czasie 60 sekund. Punkty uzyskiwane są za naciśnięcie 
zapalających się punktów refleksomierza (1 zapalający się punkt refleksomierza = 1 punkt).  

3. Uczestnicy, którzy zgłosili do Akcji Paragon o wartości Zakupów co najmniej 60,00 zł złotych mają 
możliwość wykonać zadanie konkursowe jednokrotnie. Uczestnicy, którzy zgłosili do Akcji Paragon 
o wartości Zakupów co najmniej 120,00 zł złotych mają możliwość wykonać zadanie konkursowe 
dwukrotnie, przy czym dla celów rankingu, o których mowa w ust. 4 i ust. 7 poniżej uwzględnia się 
lepszy z osiągniętych przez Uczestnika wyników. Zadanie konkursowe musi być wykonane 
niezwłocznie po zarejestrowaniu Uczestnika do Akcji – nie ma możliwości odsunięcia jego 
wykonania w czasie. 

4. Konkurs rozgrywany jest w blokach 30-minutowych (każdy blok zaczyna się o pełnej godzinie oraz 
30 minucie każdej godziny w okresie trwania Akcji) – dla każdego takiego bloku tworzony jest nowy 
ranking i wyłaniany zwycięzca.  

5. Nagrodą konkursową jest karta podarunkowa Nowa Stacja o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych).  

6. Nagroda przyznawana jest Uczestnikom, którzy najlepiej wykonali zadanie konkursowe (tj. uzyskali 
największą liczbę punktów) spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonywali je w ramach bloku 
30-minutowego, w którym brali udział w Konkursie, z uwzględnieniem limitów opisanych w ust. 13 

https://multikino.pl/informacje/regulaminy
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poniżej. W przypadku równego wyniku co najmniej dwóch Uczestników, zwycięzcą zostaje ten, 
który wcześniej dokonał zgłoszenia do Akcji.  

7. Hostessy obsługujące Punkt Obsługi Akcji na bieżąco prowadzą ranking wyników Uczestników w 
ramach danego bloku 30-minutowego i na bieżąco umieszczają informację o zwycięzcach, po 
zakończeniu każdego 30-minutowego bloku. Informacja o zwycięzcach dostępna jest w Punkcie 
Obsługi Akcji na tablicy informacyjnej, przy czym wyniki publikowane są dla konkursu rozgrywanego 
w blokach 30-miuntowych w konkretnych dniach trwania Akcji, z tych konkretnych dni.  

10. Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest karta podarunkowa Nowej Stacji Pruszków (dalej: Karta) o 
wartości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych), która może być wykorzystana na 
następujących zasadach (łącznie): 
5) Karta daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Centrum, aż do wyczerpania 

kwotą, którą jest zasilona;  
6) Karta jest kartą na okaziciela, zasiloną kwotą 50,00 zł;  
7) Karta może być wykorzystana do dnia 30 września 2021 roku; 
8) Kartą można płacić we wszystkich lokalach i punktach na terenie Nowej Stacji z wyłączeniem 

sklepów: 

• APART 

• KANTOR 

• OTRĘBUSY 
9) Szczegółowe zasady korzystania z Karty dostępne są w regulaminie Karty na stronie 

internetowej pod adresem: https://www.nowastacjapruszkow.pl/karta-podarunkowa/. 
11. Odbiór nagrody konkursowej - Karty przez Uczestnika musi nastąpić w dniu wygrania w Konkursie 

w Punkcie Obsługi Akcji u hostess obsługujących Akcję (do 20:00 danego dnia Akcji). Nie ma 
możliwości odbioru Nagrody w innym terminie. W przypadku braku odbioru nagrody konkursowej 
przez Uczestnika stosownie do postanowień niniejszego ustępu Karta pozostaje do dyspozycji 
Zleceniodawcy.  

12. Nagrody konkursowe wydawane są przez hostessy obsługujące Akcję w Punkcie Obsługi Akcji. 
Uczestnik ma obowiązek potwierdzić odbiór nagrody konkursowej pisemnie na formularzu 
przekazanym mu przez hostessy obsługujące Akcję w Punkcie Obsługi Akcji, co stanowi warunek 
wydania Nagrody.  

13. Uczestnik może uzyskać wyłącznie po jednej nagrodzie konkursowe w poszczególnych dniach 
trwania Akcji (jednak maksymalnie 3 w całym okresie trwania Akcji), bez uszczerbku jednak dla 
limitów określonych w § 4 ust. 5 Regulaminu.  
 

 
§ 7. Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Akcji, w tym konkursu, mogą być zgłaszane 

Zleceniodawcy do 14 (czternastu) dni  od zakończenia Akcji lub zdarzenia stanowiącego podstawę 
reklamacji (jeśli zdarzenie to miało miejsce już po zakończeniu Akcji), w formie pisemnej, listem 
poleconym na adres Organizatora tj. MyPlace Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa  lub w 
formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@myplace.com.pl, każdorazowo z dopiskiem 
"Reklamacja – akcja prosprzedażowa w Nowej Stacji „Cukierek albo psikus”. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dane 
umożliwiające kontakt z nią, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z 
uzasadnieniem.  

3. Organizator  rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie 
odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie 
udzielona w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.  

4. Niewniesienie reklamacji, wniesienie reklamacji po terminie, odrzucenie reklamacji, 
nieuwzględnienie reklamacji, brak odpowiedzi na reklamację i inne podobne zdarzenia w żaden 
sposób nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa.  

https://www.nowastacjapruszkow.pl/karta-podarunkowa/
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§ 8. Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator 

(pełne dane podane w § 1 ust. 2 Regulaminu).  
2. W kwestii danych osobowych z Organizatorem można się kontaktować pisemnie, wysyłając 

korespondencję na adres siedziby Organizatora tj. MyPlace Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa   
lub elektronicznie, wysyłając maila na następujący adres e-mail: biuro@myplace.com.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników  przetwarzane są w celu: 
a) przeprowadzenia Akcji zgodnie z Regulaminem; 
b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 
c) wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest: 
a) zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Akcji (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a RODO),  
b) prawnie uzasadniony interes Organizatora w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz 

obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. f RODO), 

c) wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności 
z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Akcji oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w 
Akcji.  

6. Dane osobowe mogą być przekazane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym 
(odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 
w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, prawne, jak również 
podmiotom, którym Organizator jest zobowiązany do przekazania daych na podstawie bezwględnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania: dostępu do jej danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 
sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację) oraz prawo do przenoszenia danych, 
jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także odwołania wyrażonej zgody 
na przetwarzanie w każdym momencie (odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania 
danych Uczestników, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. 
Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji. 

 
§ 9. Postanowienia końcowe  
1. Regulamin Akcji dostępny jest w Punkcie Obsługi Akcji oraz na stronie internetowej Centrum tj. 

www.nowastacjapruszkow.pl.  
2. Nagrody gwarantowane, o których mowa w § 5 Regulaminu oraz nagrody konkursowe, o których 

mowa w § 6 Regulaminu są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 
oraz 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

4. Zasady Akcji określa wyłącznie Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 


