
 
 
 
 

REGULAMIN AKCJI „WAKACYJNA ŚRODA” 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest promocja pod 
nazwą „WAKACYJNA ŚRODA” („Akcją”). 
 

§ 2 
Organizatorem Akcji jest Cuprum Arena Galeria Lubińska sp. zo.o. sp. k. 
z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W. Sikorskiego 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000442928,  posiadającą: REGON  146433875, NIP 
7010362091. 
 

§ 3 
1. Akcja  organizowana jest na terenie miasta Lubin w Galerii Cuprum Arena („Centrum”) przy ulicy 
Sikorskiego 20, 59-300 Lubin, którego Zarządcą jest Organizator  
2. Akcja  trwa od 13.07.2018r. do 29.08.2018r. w godzinach otwarcia Centrum, przy czym termin ten 
nie obejmuje składania i rozpatrywania reklamacji. 
 

§ 4 
Celem Akcji jest zwiększenie frekwencji klientów Centrum oraz wzrost sprzedaży w punktach 
handlowych i usługowych w Centrum, a także promocja Najemców biorących udział w Akcji. 
 

§ 5 
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.  
 
 

§ 6 
W ramach Akcji, Uczestnicy będą mogli odebrać, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
zaproszenia do zrealizowania w Kinie Helios, w Klubie Fitness QUANFIT oraz w Sali Zabaw AKUKU  
znajdujących się na terenie Centrum Cuprum Arena. Zaproszenia będą realizowane we wskazaną przez 
Organizatora środę w terminie 13.07.2018r. do 29.08.2018r. 
 
 
 
 
 
 



UCZESTNICY AKCJI 
 

§ 7 

1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej “Uczestnikiem”), na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie, może być osoba fizyczna, która w terminie określonym w §3 pkt 2 Regulaminu:  

a. Dokona zgłoszenia przez stronę www.cuprum-arena.pl, a tym samy wyrazi chęć udziału w akcji. 

b. Zgłosi się do punku Informacyjnego (poziom 0) na terenie Centrum, wypełnieni i podpisze 

potwierdzenia odbioru nagrody, a następnie odbierze Nagrodę. Podczas odbioru nagrody, która jest 

nagrodą imienną, Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowolnego dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem. 

c. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Akcji oraz pracownicy administracji 

Centrum, oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci 

oraz rodzeństwo). 

 

PRZEBIEG AKCJI 

§ 8 
1. Warunkiem udziału w Akcji jest: 
1.1. Czytelne i kompletne wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego terminu na stronie Centrum: 
www.cuprum-arena.pl. O rezerwacji terminu decyduje kolejność zgłoszeń.  
1.2. Maksymalna liczba osób zgłoszonych przez Uczestnika w danym dniu to 4 osoby (w tym 
maksymalnie 1 opiekun oraz 3 dzieci). 
1.3. Wyrażenie zgody na warunki zawarte w Regulaminie Akcji. 
1.4. Jednemu Uczestnikowi przysługuje prawo do zapisu na jedną atrakcję realizowaną w danym dniu.  
2. Przebieg Akcji: 
2.1. Akcja jest akcją cykliczną, a wydane podczas akcji zaproszenia do Kina HELIOS, Klubu Fitness 
QUANFIT oraz  Sali Zabaw AKUKU można wykorzystać we wskazaną przez Organizatora środę w 
terminach: 18.07.2018r., 25.07.2018r, 01.08.2018r., 08.08.2018r., 15.08.2018r., 22.08.2018r. oraz 
29.08.2018r.  
2.2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się poprzez stronę www.cuprum-arena.pl w dniach 13.07. – 
28.08.2018r., przy czym formularz zapisów uruchamiany jest cyklicznie w każdą środę z możliwością 
zapisu na atrakcje realizowane w kolejną środę, i tak: 
2.2.1. Zapisy w dniach 13 – 17.07.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
18.07.2018r. 
2.2.2. Zapisy w dniach 18 – 24.07.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
25.07.2018r. 
2.2.3. Zapisy w dniach 25 – 31.07.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
01.08.2018r. 
2.2.4. Zapisy w dniach 01 – 07.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
08.08.2018r. 
2.2.5. Zapisy w dniach 08 – 14.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
15.08.2018r. 
2.2.6. Zapisy w dniach 15 – 21.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
22.08.2018r. 
2.2.7. Zapisy w dniach 22 – 28.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
29.08.2018r. 
2.3. Niewykorzystane we wskazanym przez Organizatora terminie zaproszenia przepadają i nie mogą 
zostać wykorzystane w kolejnych tygodniach lub w innym dniu. 
2.4. Ilość zaproszeń do rozdania w każdym tygodniu Akcji: 
Kino Helios: 40 szt. (na wybrany przez Organizatora seans filmowy) 



Klub Fitness QUANFIT: 2 x 20 szt. (zajęcia dla dzieci odbywają się o godzinie: 12.00 oraz 14.00) 
Sala zabaw AKUKU: 20 szt. (1 godzina zabawy) 
2.3. Podczas zapisów obowiązują dwie listy zapisów. Lista właściwa oraz lista rezerwowa. Uczestnicy 
zapisani na listę właściwą, którzy nie potwierdzą swojego uczestnictwa w Akcji w terminie do 2 dni od 
momentu otrzymania potwierdzenia od Organizatora swojego uczestnictwa, zostaną skreśleni z listy 
Uczestników, a ich miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 
2.4. O kolejności rezerwacji terminu decyduje kolejność zgłoszeń.  
2.5.Podczas rezerwacji terminu należy wybrać rodzaj atrakcji, w której Uczestnik wyraża chęć 
uczestnictwa. 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności.  Zgłoszenia 
zweryfikowane negatywnie oznaczać będą zwolnienie rezerwacji terminu. O negatywnej weryfikacji 
zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z 
informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. 
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania max. 2 telefonów do Uczestnika Akcji w 
odstępach czasowych min. 5 godzin celem potwierdzenia udziału w Akcji. Niepotwierdzone 
uczestnictwo w Akcji skutkuje skreśleniem uczestnika Akcji, a w jego miejsce wpisaniem Uczestnika z 
listy rezerwowej. 
2.8. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, termin  
zostaje zablokowany dla Uczestnika, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.  
2.9. W przypadku nie pojawienia się  we wskazanym terminie, wygasa prawo do uczestnictwa w Akcji.  
 
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

§ 9 
1. Reklamacje mogą być zgłaszane od dnia 13 lipca do dnia 30 września 2018 r. O zachowaniu terminu 
do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą 
brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego nadania przesyłki, zgodną z powyższym 
terminem, które wpłynęły do biura Organizatora.  
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 
wysłane listem poleconym.  
3. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej 
roszczenie oraz dokładanego opisu i powodu roszczenia. 
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do 
dnia 31.10.2018 roku (włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika za pomocą listu 
poleconego informującego o wyniku reklamacji). 
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  
 
 
 

§ 10 
1. Organizator zapewni Uczestnikom Akcji możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Akcji. 
Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w Punkcie Informacyjnym w terminie 
trwania Akcji, na stronie www Galerii Cuprum Arena oraz w biurze Dyrekcji Centrum do dnia 
31.12.2018r.  
2. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  
 
 
 
 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory wynikające z udziału w Akcji rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny. 
2. Regulamin dostępny jest na stronie na stronie internetowej www.cuprum-arena.pl, w Punkcie 
Informacyjnym oraz w biurze Dyrekcji. 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. sp.k. z 

siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W.  Sikorskiego 20;  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Akcji „Wakacyjna Środa”   na 

podstawie  art. 6 ust 1 pkt a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. ;  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od podpisania niniejszej zgody;  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w Akcji. Osobom biorącym 

udział w akcji przysługuje prawo do wglądu do treści ich danych, prawo do ich poprawiania lub 

usunięcia, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych osobowych skutkuje pozbawieniem udziału Uczestnika 

w Akcji. 

5. Organizator w celu realizacji postanowień Akcji i niniejszego Regulaminu może przekazać dane 
osobowe podmiotom współpracującym z nim przy organizacji Akcji. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018r. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
 



 
 
 
 

REGULAMIN AKCJI „WAKACYJNA ŚRODA” 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest promocja pod 
nazwą „WAKACYJNA ŚRODA” („Akcją”). 
 

§ 2 
Organizatorem Akcji jest Cuprum Arena Galeria Lubińska sp. zo.o. sp. k. 
z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W. Sikorskiego 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000442928,  posiadającą: REGON  146433875, NIP 
7010362091. 
 

§ 3 
1. Akcja  organizowana jest na terenie miasta Lubin w Galerii Cuprum Arena („Centrum”) przy ulicy 
Sikorskiego 20, 59-300 Lubin, którego Zarządcą jest Organizator  
2. Akcja  trwa od 13.07.2018r. do 29.08.2018r. w godzinach otwarcia Centrum, przy czym termin ten 
nie obejmuje składania i rozpatrywania reklamacji. 
 

§ 4 
Celem Akcji jest zwiększenie frekwencji klientów Centrum oraz wzrost sprzedaży w punktach 
handlowych i usługowych w Centrum, a także promocja Najemców biorących udział w Akcji. 
 

§ 5 
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.  
 
 

§ 6 
W ramach Akcji, Uczestnicy będą mogli odebrać, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
zaproszenia do zrealizowania w Kinie Helios, w Klubie Fitness QUANFIT oraz w Sali Zabaw AKUKU  
znajdujących się na terenie Centrum Cuprum Arena. Zaproszenia będą realizowane we wskazaną przez 
Organizatora środę w terminie 13.07.2018r. do 29.08.2018r. 
 
 
 
 
 
 



UCZESTNICY AKCJI 
 

§ 7 

1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej “Uczestnikiem”), na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie, może być osoba fizyczna, która w terminie określonym w §3 pkt 2 Regulaminu:  

a. Dokona zgłoszenia przez stronę www.cuprum-arena.pl, a tym samy wyrazi chęć udziału w akcji. 

b. Zgłosi się do punku Informacyjnego (poziom 0) na terenie Centrum, wypełnieni i podpisze 

potwierdzenia odbioru nagrody, a następnie odbierze Nagrodę. Podczas odbioru nagrody, która jest 

nagrodą imienną, Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowolnego dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem. 

c. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Akcji oraz pracownicy administracji 

Centrum, oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci 

oraz rodzeństwo). 

 

PRZEBIEG AKCJI 

§ 8 
1. Warunkiem udziału w Akcji jest: 
1.1. Czytelne i kompletne wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego terminu na stronie Centrum: 
www.cuprum-arena.pl. O rezerwacji terminu decyduje kolejność zgłoszeń.  
1.2. Maksymalna liczba osób zgłoszonych przez Uczestnika w danym dniu to 4 osoby (w tym 
maksymalnie 1 opiekun oraz 3 dzieci). 
1.3. Wyrażenie zgody na warunki zawarte w Regulaminie Akcji. 
1.4. Jednemu Uczestnikowi przysługuje prawo do zapisu na jedną atrakcję realizowaną w danym dniu.  
2. Przebieg Akcji: 
2.1. Akcja jest akcją cykliczną, a wydane podczas akcji zaproszenia do Kina HELIOS, Klubu Fitness 
QUANFIT oraz  Sali Zabaw AKUKU można wykorzystać we wskazaną przez Organizatora środę w 
terminach: 18.07.2018r., 25.07.2018r, 01.08.2018r., 08.08.2018r., 15.08.2018r., 22.08.2018r. oraz 
29.08.2018r.  
2.2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się poprzez stronę www.cuprum-arena.pl w dniach 13.07. – 
28.08.2018r., przy czym formularz zapisów uruchamiany jest cyklicznie w każdą środę z możliwością 
zapisu na atrakcje realizowane w kolejną środę, i tak: 
2.2.1. Zapisy w dniach 13 – 17.07.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
18.07.2018r. 
2.2.2. Zapisy w dniach 18 – 24.07.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
25.07.2018r. 
2.2.3. Zapisy w dniach 25 – 31.07.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
01.08.2018r. 
2.2.4. Zapisy w dniach 01 – 07.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
08.08.2018r. 
2.2.5. Zapisy w dniach 08 – 14.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
15.08.2018r. 
2.2.6. Zapisy w dniach 15 – 21.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
22.08.2018r. 
2.2.7. Zapisy w dniach 22 – 28.08.2018 upoważniają do odbioru zaproszenia na atrakcje we środę 
29.08.2018r. 
2.3. Niewykorzystane we wskazanym przez Organizatora terminie zaproszenia przepadają i nie mogą 
zostać wykorzystane w kolejnych tygodniach lub w innym dniu. 
2.4. Ilość zaproszeń do rozdania w każdym tygodniu Akcji: 
Kino Helios: 40 szt. (na wybrany przez Organizatora seans filmowy) 



Klub Fitness QUANFIT: 2 x 20 szt. (zajęcia dla dzieci odbywają się o godzinie: 12.00 oraz 14.00) 
Sala zabaw AKUKU: 20 szt. (1 godzina zabawy) 
2.3. Podczas zapisów obowiązują dwie listy zapisów. Lista właściwa oraz lista rezerwowa. Uczestnicy 
zapisani na listę właściwą, którzy nie potwierdzą swojego uczestnictwa w Akcji w terminie do 2 dni od 
momentu otrzymania potwierdzenia od Organizatora swojego uczestnictwa, zostaną skreśleni z listy 
Uczestników, a ich miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 
2.4. O kolejności rezerwacji terminu decyduje kolejność zgłoszeń.  
2.5.Podczas rezerwacji terminu należy wybrać rodzaj atrakcji, w której Uczestnik wyraża chęć 
uczestnictwa. 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności.  Zgłoszenia 
zweryfikowane negatywnie oznaczać będą zwolnienie rezerwacji terminu. O negatywnej weryfikacji 
zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z 
informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. 
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania max. 2 telefonów do Uczestnika Akcji w 
odstępach czasowych min. 5 godzin celem potwierdzenia udziału w Akcji. Niepotwierdzone 
uczestnictwo w Akcji skutkuje skreśleniem uczestnika Akcji, a w jego miejsce wpisaniem Uczestnika z 
listy rezerwowej. 
2.8. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, termin  
zostaje zablokowany dla Uczestnika, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.  
2.9. W przypadku nie pojawienia się  we wskazanym terminie, wygasa prawo do uczestnictwa w Akcji.  
 
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

§ 9 
1. Reklamacje mogą być zgłaszane od dnia 13 lipca do dnia 30 września 2018 r. O zachowaniu terminu 
do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą 
brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego nadania przesyłki, zgodną z powyższym 
terminem, które wpłynęły do biura Organizatora.  
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 
wysłane listem poleconym.  
3. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej 
roszczenie oraz dokładanego opisu i powodu roszczenia. 
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do 
dnia 31.10.2018 roku (włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika za pomocą listu 
poleconego informującego o wyniku reklamacji). 
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  
 
 
 

§ 10 
1. Organizator zapewni Uczestnikom Akcji możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Akcji. 
Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w Punkcie Informacyjnym w terminie 
trwania Akcji, na stronie www Galerii Cuprum Arena oraz w biurze Dyrekcji Centrum do dnia 
31.12.2018r.  
2. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  
 
 
 
 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory wynikające z udziału w Akcji rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny. 
2. Regulamin dostępny jest na stronie na stronie internetowej www.cuprum-arena.pl, w Punkcie 
Informacyjnym oraz w biurze Dyrekcji. 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. sp.k. z 

siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W.  Sikorskiego 20;  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Akcji „Wakacyjna Środa”   na 

podstawie  art. 6 ust 1 pkt a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. ;  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od podpisania niniejszej zgody;  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w Akcji. Osobom biorącym 

udział w akcji przysługuje prawo do wglądu do treści ich danych, prawo do ich poprawiania lub 

usunięcia, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych osobowych skutkuje pozbawieniem udziału Uczestnika 

w Akcji. 

5. Organizator w celu realizacji postanowień Akcji i niniejszego Regulaminu może przekazać dane 
osobowe podmiotom współpracującym z nim przy organizacji Akcji. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018r. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
 


