
Regulamin sprzedaży premiowej 
dla Klientów Centrum Handlowego Pasaż Grunwaldzki pt.: „Bujnij 

się! po nagrody z APKĄ” 

(dalej: „Regulamin”) 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej pt. „Bujnij się! po nagrody z 

APKĄ” w Centrum Handlowym Pasaż Grunwaldzki, w dalszej części Regulaminu zwanej dalej 
„Promocją”. 

 

 

2. Organizatorem Promocji jest „SDG” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Pochyła 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000289380, NIP 9721167172, REGON 300666095, kapitał 
zakładowy 200.000,00 zł (dalej: Organizator). 

 

 

3. Promocja przeprowadzana jest w dniach 10.03.2023 r. od godziny 9:00 - 24.03.2023 r. do 
godz. 23:59:59 (dalej: czas trwania Promocji). 

 

 

4. Promocja prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego Pasaż Grunwaldzki położonego 
we Wrocławiu (50-363), przy Pl. Grunwaldzkim 22 (dalej: „Centrum ”). 

 
 

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
 

 

6. Promocja skierowana jest do klientów Centrum, którzy w terminie trwania Promocji, 
wymienionym w pkt. 3 powyżej spełnią warunki promocji opisane w pkt. III niniejszego 
regulaminu. 

 
 
II. DEFINICJE 

 
Uczestnik - osoba fizyczna, pełnoletnia, dokonująca zakupu Produktu Promocyjnego w celu 

niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, spełniająca warunki Regulaminu Programu 
Promocyjnego, w której rejestruje się poprzez aplikację mobilną „Pasaż Grunwaldzki” i 
posiadająca podczas rejestracji do Programu Promocyjnego telefon komórkowy (Organizator 
zastrzega, iż telefon komórkowy, musi być aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii 
komórkowej w Polsce). Organizator zastrzega, iż Uczestnik może dokonać rejestracji do 
Programu Promocyjnego tylko przy pomocy jednego numeru telefonu komórkowego, który to 
telefon musi posiadać przy sobie podczas rejestracji. Uczestnik identyfikowany jest poprzez 
numer telefonu, który wpisał podczas rejestracji do Programu Promocyjnego oraz poprzez 
dane osobowe. 

 
Aplikacja mobilna - jest to bezpłatna aplikacja mobilna „Pasaż Grunwaldzki” (dalej: aplikacja 

mobilna) do pobrania w sklepie AppStore lub GooglePlay (aplikacja dostępna tylko na telefony 
z systemem iOS lub Android), za pomocą której Uczestnik rejestruje się do Programu 
Promocyjnego oraz dodatkowych promocji. 

 



Dowód Zakupu - oryginał paragonu fiskalnego, faktury VAT, faktury VAT marża, rachunku, noty 
księgowej (nota księgowa uznawana jest tylko w przypadku zakupu Produktu/ów 
Promocyjnego/ych  w Punkcie handlowym – Wyjątkowy Prezent) – stanowiący dowód 
Ostatecznego nabycia Produktu Promocyjnego. Organizator zastrzega, iż paragon fiskalny 
posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych albo faktura VAT 
lub faktura VAT marża wystawiona na  osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
nie uprawnia do wzięcia udziału w Programie promocyjnym. 

W przypadku biur podróży Dowodem Zakupu jest: 

a) potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą; 

b) paragon z kasy fiskalnej; 

c) dokument KP w przypadku płatności gotówką. 

 

Organizator zastrzega, iż za pomocą Aplikacji mobilnej (której definicja określona jest powyżej) nie 
można rejestrować Dowodów Zakupu, na których znajdują się jakiekolwiek produkty/usługi 
wyłączone z Programu promocyjnego. 

 

Gwiazdki – punkty przyznawane za zarejestrowanie Dowodu zakupu. Jedna gwiazdka odpowiada 1 zł 
na zarejestrowanym Dowodzie zakupu. Maksymalna liczba Gwiazdek na jeden dowód zakupu wynosi 
500 Gwiazdek. 

 

Punkt Informacyjny - jest to punkt, w którym Laureat odbiera nagrodę wygraną w Promocji zgodnie z 
regulaminem Promocji, zlokalizowany jest na poziomie 0 (przy wejściu głównym) Pasażu 
Grunwaldzkiego i czynny jest (z wyłączeniem niedziel niehandlowych, świąt i dni ustawowo wolnych 
od pracy) w godz. 9:00 – 21:00. 

 

III. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

 

1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w 
Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, która zarejestruje się oraz 
zarejestruje przynajmniej jeden dowód zakupu za kwotę min. 1 zł brutto (z wyłączeniem 
produktów i usług wykluczonych) w aplikacji mobilnej spełniając warunki Regulaminu 
Programu Promocyjnego oraz Regulaminu Promocji „Bujnij się! po nagrody z APKĄ”. 

 
2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik musi spełnić następujące warunki: 

 
a. Należy dokonać zakupu w jednym z punktów na terenie Pasażu Grunwaldzkiego biorących 

udział w Promocji na kwotę min. 1 zł brutto (z wyłączeniem produktów i usług 
wykluczonych) w terminie od 10.03.2023 r. do najpóźniej 24.03.2023 r. (do godz. 
23:59:59).  

b. Należy pobrać aplikację „Pasaż Grunwaldzki”, zarejestrować się w niej oraz zaakceptować 
Regulamin aplikacji.  

c. Następnie należy wejść w zakładkę „Bujnij się! po nagrody z APKĄ” znajdującą się w panelu 
bocznym aplikacji i zaakceptować warunki regulaminu Promocji. Po zaakceptowaniu 
warunków regulaminu należy dokonać rejestracji dowodów zakupu na kwotę min. 1 zł brutto 

w aplikacji mobilnej w terminie od 10.03.2023 r. (od godziny 9:00) do najpóźniej 24.03.2023 
r. (do godz. 23:59:59) za zakupy dokonane wyłącznie w terminie od 10.03.2023 r. do 
24.03.2023 r. (do godz. 23:59:59) w Centrum Handlowym Pasaż Grunwaldzki. Jeden 
dowód zakupu może być zarejestrowany wyłącznie jeden raz. Jeden uczestnik ma 
możliwość zarejestrowania maksymalnie 5 dowodów zakupu jednego dnia.  



d. Po przystąpieniu do Promocji (zaakceptowaniu regulaminu) i poprawnej rejestracji oraz 
spełnieniu warunków Promocji w aplikacji mobilnej Organizator za każdą zarejestrowaną 
pełną 1 złotówkę przyznaje Uczestnikowi 1 GWIAZDKĘ, tj. jeżeli Uczestnik zarejestruje 
paragon na kwotę 56,32 otrzymuje 56 GWIAZDEK. Maksymalna liczba Gwiazdek na jeden 
dowód zakupu wynosi 500 Gwiazdek.  

e. Każdy Uczestnik w trakcie trwania Promocji zbiera przyznawane przez Organizatora 
GWIAZDKI do dn. 24.03.2023 r. do godz. 23:59:59. Po tym terminie Organizator tworzy 
ranking wyników wszystkich Uczestników promocji, którzy zaakceptowali Regulamin 
Promocji oraz spełnili wszystkie warunki Promocji.  

f. Nagrody przyznawane są wg kolejności zajętego miejsca przez Uczestnika, tj. Uczestnik z 
największą liczbą uzyskanych GWIAZDEK w Promocji zajmuje 1 miejsce oraz wygrywa 
nagrodę przypisaną dla 1 miejsca. Listę nagród w Promocji stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

g. Laureaci zostaną powiadomieni poprzez wiadomość SMS na podany w aplikacji numer 
telefonu w terminie 4 dni od zakończenia Promocji. W celu odbioru nagrody należy udać 
się  najpóźniej  do  dnia 4.04.2023  r.  do  Punktu  Informacyjnego  Pasażu Grunwaldzkiego, 
okazać wiadomość SMS z informacją o wygranej, dowód tożsamości oraz wszystkie 
dowody zakupu zarejestrowane w Aplikacji w terminie trwania Promocji. Wówczas Punkt 
Informacyjny weryfikuje paragony oraz pieczętuje je. Uczestnik podczas odbioru nagrody 
zobowiązany jest podpisać protokół przekazania nagrody.  

h. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 Nagrodę w trakcie trwania akcji promocyjnej. 
i. Nieodebrane nagrody w wyżej wyznaczonym terminie pozostają własnością Organizatora.                   

3. Nagród w Promocji nie mogą otrzymać właściciele, dzierżawcy ani najemcy, a także 
członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio: 

 
a. Organizatora Programu Promocyjnego i Promocji, 
b. Administracji i Właściciela Centrum, 
c. punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum, 
d. ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum, 

 
e. agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Centrum oraz w punktach handlowych i 

usługowych znajdujących się na terenie Centrum  
f. firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Programu promocyjnego i 

Promocji, 
 

oraz  
g. członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych podmiotów. 

 

Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, 
rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu 
niniejszego 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, umowy zlecenia). 

 

4. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik 
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

 
5. Uczestnik, przystępując do Promocji, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji 

oraz z Regulaminem Programu Promocyjnego. Regulamin Promocji dostępny jest w czasie 
trwania Promocji tj. 10.03.2023 r. - 24.03.2023 r. w aplikacji mobilnej „Pasaż Grunwaldzki” w 



zakładce „Bujnij się! po nagrody z APKĄ”, w siedzibie Organizatora (w godz. 10:00-16:00, z 
wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych) oraz w Punkcie Informacyjnym  
(zlokalizowanym na poziomie 0, przy wejściu głównym, w godz. 9:00-21:00). Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nich zasad jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz akceptuje treść  
Regulaminu. 

 

IV. NAGRODY RANKINGOWE 

 

1. Lista nagród rankingowych określona jest w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. 
 
2. Nagrody przyznawane jest po zakończeniu Promocji wg miejsca zajętego w rankingu. 

 
3. Nagrody rankingowe przyznawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego 

od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych jako nagrody w sprzedaży premiowej. 

 
4. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik dopuścił się :  

● naruszenia Regulaminu lub działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w 
tym godzącymi w interesy osób trzecich; 

● działań, które stanowią próbę obejścia Regulaminu Promocji i/lub Regulaminu Programu  
Promocyjnego lub 

zasad funkcjonowania Promocji lub Programu Promocyjnego; 
● działań naruszających uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub Centrum 

 

Wówczas Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji. Uczestnik wykluczony z 
Promocji nie może ponownie wziąć w niej udziału. Organizator nie ma obowiązku 
informowania o tym fakcie innych Uczestników Promocji. 

 

5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w 
czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych 
przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez 
zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku promocyjnym oraz w aplikacji. 

 
6. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. 

 
7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez 

Uczestnika na osobę trzecią. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego 
niż opisano w Regulaminie sposobu wydania nagród, ani też zastrzeżenia ich szczególnych 
właściwości, jak również wypłaty ich ekwiwalentu pieniężnego. 

 

V. DANE OSOBOWE 
 

Administratorem danych osobowych jest: 
 

• EPP PROPERTY MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce 

oraz  
• EPP COMMUNITY PROPERTIES - PM SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 

Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce 
 



Administrator danych osobowych powierzy Spółce „SDG” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-367), 
ul. Pochyła 47 przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o 
powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

 

a. imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, adres e-mail (opcjonalnie) - dotyczy 
Uczestników, 

 
b. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub e-mail - dotyczy Uczestników, 

którzy złożyli reklamację, 
 

c. imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, data urodzenia, adres e-mail 
(opcjonalnie), adres zamieszkania, - dotyczy laureatów. 

 

Dane osobowe laureatów Promocji będą przechowywane przez pięć lat następujących po roku, w 
którym nastąpiło wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do 
wydania nagrody, w celu wydania nagrody, i udokumentowania wyników Promocji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w 
celu jej rozpatrzenia. 

 
Procesorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów Promocji w jest Organizator. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w 
zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz do rozpatrzenia 
reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji jest prawnie 
uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności przetwarzania 

danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji. 
 
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia 

udziału w Promocji i wydania nagrody. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe 
przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w 
każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 
przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody 
przez laureata Promocji. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych. 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez 

Organizatora danych osobowych, Uczestnicy i laureaci mogą skontaktować się za pomocą 
adresu e-mail office@sdg-bi.pl.  

 

Dane osobowe Uczestników Promocji ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

 

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji mailowo na adres office@sdg-
bi.pl do dnia 31.03.2023 r. (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).  
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2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania wraz z jej 
uzasadnieniem oraz podpis. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od 
dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora. Po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.  

3. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Promocji tj. 10.03.2023 r. - 24.03.2023 r. w aplikacji 
mobilnej „Pasaż Grunwaldzki”, w siedzibie Organizatora (w godz. 10:00-16:00, z wyłączeniem 
niedziel oraz dni ustawowo wolnych) oraz w Punkcie Informacyjnym (zlokalizowanym na 
poziomie 0, przy wejściu głównym, w godz. 9:00-21:00), a po tym czasie w Punkcie 
Informacyjnym Centrum do dnia 4.04.2023 r.  

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 
cywilnego i innych ustaw.  
 
Załącznik nr 1 

Lista nagród Natychmiastowych w Promocji 
 

Miejsce rankingowe Nagroda Ilość 

Od 1 do 10 Karta podarunkowa 300 zł 10 

Od 11 do 30 Karta podarunkowa 200 zł 20 

Od 31 do 50 Karta podarunkowa 100 zł 20 

Od 51 do 90 Podwójny bilet do Multikina 40  


