Regulamin promocji "Wielkie grillowanie w maju"
Postanowienia ogólne.
1. Promocja odbywa się na terenie Nowego Centrum Lipna ul. 3-go Maja 1E w Lipnie.
2. Organizatorem akcji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o. o.
ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.
3. Organizator oświadcza, że akcja "Wielkie grillowanie w maju" nie jest grą losową,
loterią, zakładem, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, której wynik
zależy od przypadku.
4. Podmioty handlowo- usługowe objęte promocją zostały zaprezentowane w gazetce
promocyjnej Maj 2018 r z wyłączeniem sklepu nr 14 - Soda Dress.
5. Sprzedaż produktów objętych promocją rozpocznie się w dniu 25 maja 2018 roku
o godz. 7.00 i potrwa do 26 maja do godz. 14:00.
6. W akcji "Wielkie grillowanie w maju" może wziąć udział każdy pełnoletni klient
Nowego Centrum Lipna, który w dniu trwania promocji dokona zakupów zgodnie
z warunkami opisanymi w Regulaminie. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy
i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące akcję promocyjną, właściciele oraz
pracownicy sklepów i punktów usługowych Nowego Centrum Lipna.
7. Uczestnik przystępując do akcji wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku z późn. zmianami.
8. Administratorem danych osobowych jest Organizator akcji.
Zasady uczestnictwa.
1. W akcji "Wielkie grillowanie w maju" mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej
trwania dokonają zakupów w punktach usługowo handlowych znajdujących się na terenie
Nowego Centrum Lipna, za minimalną kwotę 50 zł (maksymalnie na dwóch dowodach
zakupu) i okażą go w punkcie promocyjnym znajdującym się w centralnej części pasażu
celem odbioru zestawu grillowego.
2. Przy zakupie za wielokrotność kwoty 50 zł uczestnikowi akcji nie przysługuje
wielokrotność gadżetów.
3. Sprzedażą konkursową objęte są wszystkie towary dostępne w punktach usługowo –
handlowych na terenie NCL z wyłączeniem napojów alkoholowych. W przypadku
dowodów zakupu, na których będą widniały produkty wyłączone z akcji, podstawą do
wydania zastawu będzie kwota dowodu zakupu pomniejszona o wartość produktów
wyłączonych.
4. Stoisko promocyjne w którym można odebrać gadżet będzie czynne w następujących
godzinach:
- 25 maja 9.00 - 18.00
- 26 maja 9.00 - 14.00
lub do wcześniejszego wyczerpania upominków.
5. Odbiór zestawu grillowego należy potwierdzić podpisem na protokole. Wydanie gadżetu
następuje po podaniu danych ( imię, nazwisko, nr paragonu, kwota ).
6. Na wykorzystanym dowodzie zakupu uprawniającym do udziału w Promocji, obsługa
odnotuje fakt wykorzystania paragonu w Promocji poprzez oznakowanie specjalną pieczątką.
7. W przypadku gdy dowód zakupu budzi wątpliwości Organizatora co do jego autentyczności,
wydanie zestawu może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub

pochodzenia dokumentu.
8. Całkowita liczba zestawów grillowych jest ograniczona i wynosi 100 sztuk - po 50 sztuk na
każdy dzień trwania promocji.
9. W przypadku wyczerpania puli zestawów przed końcem akcji, Organizator nie przewiduje
dodatkowej ilości. Wyczerpanie puli wszystkich gadżetów przed upływem terminu akcji,
oznacza jej automatyczne zakończenie.
10. Wydawane zestawy nie podlegają wymianom, ani zwrotom i dla każdego uczestnika akcji są
wybierane losowo .
11. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za gadżet ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego.
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.puklipno.pl w zakładce NCL
i w siedzibie Organizatora.
2. Każdy biorący udział w akcji "Wielkie grillowanie w maju" oświadcza, że zapoznał się
z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Prezes Zarządu Spółki. Możesz się z nim
kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 47, 87 – 600 Lipno, e-mailowo
sekretariat@puklipno.pl , telefonicznie 54 287 47 00.
2)
Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu
organizowania i prowadzenia akcji promocyjnej przez administratora, w której możesz wziąć
udział.
3)
Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe
oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną
podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które
przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.:
podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże
przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
Twoich praw.
4)
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, następnie zostaną usunięte.
5)
Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy
zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6)
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być
cofnięta w dowolnym momencie.
7)
W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziesz mógł wziąć udziału w
organizowanej i prowadzonej przez administratora akcji promocyjnej.

8)

9)

Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

