Toruń, dnia 04.02.2019 r.

REGULAMIN konkursu walentynkowego dla klientów Centrum Handlowego
Atrium Copernicus - ”Trafiony”

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą „Trafiony” (dalej: Konkurs).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Atrium Copernicus w Toruniu przy ulicy
Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń (dalej: Centrum).
3. Organizatorem Konkursu jest Atrium Copernicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie 04-175 przy ul. Ostrobramskiej 75C wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000713930, Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP 526-27-53-430, w imieniu której działają
Dorota Gładkowska i Wioletta Wawrzkiewicz, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w
formie spółki cywilnej pod firmą „Alia PR& Marketing” s.c., ul. Polna 107, 87-100 Toruń, adres
poczty elektronicznej kontakt@alia-pr.pl, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP
9562261911 oraz numerem REGON 340664490 (zwanej dalej łącznie Przedstawicielami
Organizatora),
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
4.1 Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs prowadzony pod nazwą „Trafiony”,
organizowany przez Organizatora, który odbywa się na podstawie Regulaminu,
4.2 Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika Konkursu, który spełnia warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie,
4.3 Zadanie konkursowe – wykonanie dwóch rzutów w tarczę, wykazanie się sprawnością fizyczną
i celnością.
4.4 Nagroda pocieszenia – nagroda przyznana Uczestnikowi, który podczas dwóch prób rzutu
piłeczką do tarczy nie trafi ani razu w zaznaczone pole znajdujące się po środku tarczy.
4.5 Nagroda główna – nagroda przyznana Uczestnikowi Konkursu, który podczas dwóch prób rzutu
chociaż jeden raz trafi w środek tarczy w zaznaczone pole.
5. Konkurs odbywa się wyłącznie w dniu 14.02.2019 roku w godzinach 14.00-19.00.
6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w pkt 1 Części
II niniejszego Regulaminu.
7. Konkurs jest organizowany w celu promocji i reklamy Atrium Copernicus w Toruniu przy ul.
Żółkiewskiego 15.
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
9. Uczestniczenie w Konkursie jest dobrowolne.
10. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
11. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Organizator.
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CZĘŚĆ II. ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
1.1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
1.2. posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
1.3. zaakceptowała w całości Regulamin Konkursu,
1.4. w dniu jego trwania tj. 14.02.2019 r. w godzinach od 14.00-18.50 zgłosi się do Punktu Obsługi
Konkursu, położonego na terenie Atrium Copernicus, na placu Rotunda i zgłosi chęć
uczestnictwa w Konkursie.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
2.1. pracownicy oraz inne osoby działające na rzecz Organizatora lub Przedstawiciela
Organizatora,
2.2. pracownicy oraz inne osoby działające na rzecz podmiotów prowadzących swoją działalność
gospodarczą w centrum handlowym Atrium Copernicus w Toruniu,
3. Każdy z Uczestników przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z
treścią Regulaminu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem postanowień
Regulaminu w całości.
4. Uczestnik Konkursu ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Organizator lub Przedstawiciel Organizatora mogą wykluczyć z udziału w Konkursie – na każdym
jego etapie - osoby, które naruszyły postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie tylko raz.
CZĘŚĆ III. NAGRODY
1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody :
- nagroda główna – pluszowy miś. Ilość 400 sztuk.
- nagroda pocieszenia – balon w kształcie serca wypełniony helem – ilość 500 sztuk.
2. Nagroda główna przyznawana jest Uczestnikowi, który podczas dwóch prób rzutu chociaż jeden raz
trafi w środek tarczy w zaznaczone pole, z zastrzeżeniem pkt 2 Części V Regulaminu.
3. Nagroda pocieszenia przyznawana jest Uczestnikowi, który podczas dwóch prób rzutu piłeczką do
tarczy nie trafi ani razu w zaznaczone pole znajdujące się po środku tarczy, z zastrzeżeniem pkt 2 Części
V Regulaminu.
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CZĘŚĆ IV. ZASADY KONKURSU
Uczestnikiem konkursu w jednym czasie może być jedna osoba.
Uczestnik rozpoczyna udział w Konkursie po zaakceptowaniu skróconych zasad przedstawionych
przez prowadzącego Konkurs poprzez podpisanie kuponu dostarczonego przez Organizatora.
Kupon powinien zostać wrzucony do zamkniętej urny. Otwarcie urny nastąpi po zakończeniu
Konkursu w obecności Dyrektora Centrum Handlowego Atrium Copernicus w Toruniu i osobę
odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych z ramienia Organizatora lub Przedstawiciela
Organizatora, zgodnie z zasadami wewnętrznymi Organizatora
Celem Zadania konkursowego jest trafienie w środek tarczy, które zaznaczone jest polem w
kształcie serca. Uczestnik ma prawo do dwóch rzutów. Wystarczy jedno trafienie w środek tarczy
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aby otrzymać główną nagrodę. Jeśli uczestnik podczas dwóch prób rzutów nie trafi w środek tarczy
otrzyma nagrodę pocieszenia.
CZĘŚĆ V. ODBIÓR NAGRÓD
1. W chwili odbioru Nagrody Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru nagrody poprzez
złożenie własnoręcznego podpisu na stosownym dokumencie.
2. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdemu Uczestnikowi, która spełni wymogi
Regulaminu, do momentu wyczerpania puli nagród określonej w części III Regulaminu. Po
wyczerpaniu puli nagród, nagrody nie przysługują nikomu, choćby Uczestnik spełnił wszystkie
kryteria.
CZĘŚĆ VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej z dopiskiem „Reklamacja Konkursu
walentynkowego” do dnia 21.02.2019 r., listem poleconym na adres Przedstawiciela Organizatora.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię,
nazwisko, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Komisja rozpatruje reklamację i zawiadamia Uczestnika Konkursu w formie pisemnej (listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o jej wyniku w terminie 14 dni licząc od daty
otrzymania reklamacji.
CZĘŚĆ VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych Uczestników, prosimy o
kontakt z Organizatorem lub Przedstawicielem Organizatora, korzystając z danych kontaktowych
wskazanych powyżej
3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników w celach:
3.1. przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej
zgody Uczestnika,
3.2. marketingowych centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu i obiektów handlowych
prowadzących działalność w centrum handlowym Atrium Copernicus w Toruniu, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika
3.3. wysyłania newslettera centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu zawierającego w
szczególności informacje o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub
sponsorowanych przez Atrium Copernicus w Toruniu lub jej partnerów handlowych oraz o
promocjach i ofertach Atrium lub jej partnerów biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika.
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom świadczącym lub współpracującym
z Organizatorem przy przeprowadzeniu Konkursu, w szczególności dane te mogą być przekazane
Przedstawicielowi Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
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6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 3.1 powyżej, będą
przechowywane przez Organizatora przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu i zostaną
usunięte niezwłocznie po upływie tego okresu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w celu,
o którym mowa w pkt 3.2 i 3.3 powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora do czasu odwołania
zgody Uczestnika.
7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora ich danych osobowych, Uczestnicy mają prawo
do:
7.1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia;
7.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych, o ile te dane nie są już niezbędne do realizacji
któregokolwiek z celów wskazanych w Regulaminie,
7.3. żądania ograniczenia przez Organizatora przetwarzania danych osobowych,
7.4. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie pozwalającym
np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile przetwarzanie danych odbywa
się w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
8. Uprawnienia wynikające z pkt.7 powyżej Uczestnicy mogą zrealizować poprzez przesłanie wniosku
w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Dane osobowe – Konkurs walentynkowy”
9. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania tych danych na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia. Oświadczenie o cofnięciu
zgody może zostać zrealizowane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej
na adres Organizatora z dopiskiem „Dane osobowe”.
10. W razie uznania, że Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w sposób naruszający
przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Przekazanie danych osobowych następuje w sposób całkowicie dowolny, ale ich nieudostępnienie
oznacza brak możliwości udziału Uczestnika w Konkursie.
12. Organizator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
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CZĘŚĆ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin dostępny jest do wglądu w czasie trwania Konkursu przy stoisku konkursowym w
Atrium Copernicus.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
Wzięcie udziału w Konkurs oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie
jego warunków.
Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy iż o wygranej nie decyduje
przypadek, lecz jego działanie. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
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