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REGULAMIN AKCJI Charytatywnej   
„Galeria nad Jeziorem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”   

29.01.2023 r. 
 

§ 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 

1. Akcja charytatywna „Galeria nad Jeziorem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy” o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej „Akcją”) jest 
skierowana do wszystkich pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych klientów sklepów lub punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych na 
terenie Centrum Handlowego Galeria Nad Jeziorem w Koninie (zwanego dalej 
„Centrum”). Organizatorem Akcji jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą przy 
ul. Krakowska 7/3 w Mysłowicach (41-400), NIP 6252396727, REGON 242952345 (dalej: 
„Organizator”).  

2. Celem Akcji jest możliwość symbolicznego przekazania części wartości swoich 
zakupów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy zarejestrowany 
paragon o wartości nie mniejszej niż 150 zł to możliwość wrzucenia kolorowej piłeczki 
do urny. Każda piłeczka symbolizuje 5 zł, a wartość wszystkich piłeczek, zostanie 
przekazana w formie darowizny w kwocie uzależnionej od zaangażowania klientów 
Centrum. 

3. Fundatorem Akcji jest Organizator.  
4. Akcja odbywać się będzie w dniu 29 stycznia 2023 r. w godzinach 13.00-19.00 zgodnie 

ze wskazaniami na stronie www.chgalerianadjeziorem.pl oraz na profilu Centrum w 
serwisie Facebook.   

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA i ZASADY AKCJI 
  

1. Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna – 
konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się 
osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową”), która spełni warunki określone w § 3 
poniżej. 

2. Udział w Akcji oraz udostępnienie danych odbywają się dobrowolnie i wyrażenie 
zgody na publikację wizerunku ma charakter nieodpłatny i następuję wyłączne w 
razie umieszczenia Fotorelacji na profilu Organizatora lub Centrum w serwisie 
Facebook, Instagram oraz na stronie www. Centrum lub Organizatora. 

3. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania zgłoszą się na stanowisko 
Akcji, zarejestrują paragon na kwotę nie mniejszą niż 100 zł za zakupy dokonane na 
terenie Centrum handlowego, pobiorą i wrzucą piłeczkę do specjalnej urny. 

4. W ramach Akcji Klienci rejestrując paragony zwiększają kwotę ostatecznie przekazaną 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

5. Po zakończeniu Akcji, oddane przez uczestników głosy (piłeczki), zostaną podliczone i 
zostanie przekazana kwota darowizny.  

6. Organizator zastrzega, iż wyznacza limit piłeczek -100 szt. na całą Akcję. Przewidziano 
możliwość zarejestrowania 100 paragonów. 
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§ 5 ODBIÓR I PRZEKAZANIE DARWIZN  

1. Po zakończeniu działań związanych z Akcją Organizator przeliczy oddane głosy w 
postaci piłeczek.  

2. W zależności od zaangażowania Klientów zostanie przekazana kwota,  
z ograniczeniem ilości zarejestrowanych paragonów i wrzuconych piłeczek.  

3. Kwestie formalno-prawne związane z przygotowaniem przekazania darowizn są po 
stronie Organizatora. 

  

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
  

1. Uczestnik oddając głos nie pozostawia żadnych danych, jedynie jego wizerunek 
może być wykorzystany w ramach relacji fotograficznej lub filmowej z wydarzenia.  

2. Organizator, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (wizerunku) 
uczestnika oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).  

3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed 
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.  

4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie, wykonania obowiązków powierzonych przez podmiot zlecający 
zorganizowanie Akcji,   

b) rozliczenia ewentualnie występujących obowiązków podatkowych wynikającego z 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

c) w celu rozpatrywania reklamacji w oparciu o niniejszy regulamin,  
d) utrwalenia przebiegu Akcji w ramach fotorelacji z utrwaleniem wizerunku uczestników 

oraz ich publikacją w mediach społecznościowych (cel marketingowy).  
5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:  
a. przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a także rozliczeniem płatności oraz 

dochodzeniem roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującymi 
wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanym Akcji;  

b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do 
momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

6. W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do Administratora w sprawie jego 
danych osobowych z prośbą i informacje, cofnięcie bądź modyfikację udzielonej 
zgody, poprzez przesłanie stosownego pisma listem poleconym na adres siedziby 
Administratora. W celu weryfikacji wniosku niezbędne jest podanie: pełne dane 
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osobowe umożliwiające odpowiedź (imię, nazwisko, dane adresowe), dane 
umożliwiające identyfikacje udzielonej zgody (data udzielenia zgody, Akcja, której 
dotyczyła zgoda) oraz treść żądania (dokładne wskazanie o jaką informację bądź 
modyfikację chodzi). Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu 
pisma, w razie przesłania żądania Administrator może weryfikować prawdziwość i 
zakres zapytania.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany 
danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.   

  

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają 
charakter jedynie informacyjny.  

2. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady 
Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.    

3. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Akcji Strony będą się starały 
rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego 
rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd 
Cywilny.  

  

  

 


