Regulamin akcji promocyjnej „Modne Piątki” w CH STER
Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji
promocyjnej „Modne Piątki”, (dalej: Akcja).
2. Akcja organizowana przez Pelicana Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-248),
przy ulicy Dziadoszańskiej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476172, NIP: 7811887532, REGON: 302520131,
zwany dalej „Organizatorem Akcji”.
3. Akcja prowadzona zostanie w Centrum Handlowym „Ster” mieszczącym się przy
Ul. Ku Słońcu 67 , 71-047 Szczecin.
4. Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 15 czerwca 2018 roku w godzinach 13:00-20:00
Część II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. W ramach Akcji zorganizowana zostanie Promocja polegająca na konsultacjach ze Stylistką
, zwana dalej „Promocją”.
2. Ilość uczestników mogących wziąć udział w Promocji jest nieograniczona.
3. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci.
Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w
Promocji tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
5. Podczas Promocji Organizator oraz podmioty działające na jego zlecenie w tym: Deemedia
Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, będzie uprawniony do rejestrowania
przebiegu akcji oraz do robienia zdjęć. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania
zarejestrowanych materiałów w celach promocyjnych oraz marketingowych w środkach
masowego przekazu oraz w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, na co
Uczestnicy wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich praw oraz roszczeń majątkowych oraz
niemajątkowych związanych z rozpowszechnieniem ich wizerunku za pomocą wyżej
wymienionych. Warunki te dotyczą również małoletnich dzieci, biorących udział w Promocji.
6. Jednocześnie biorąc udział w Promocji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez Pelicana Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(61-312), przy ulicy Ostrowskiej 382, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476172, NIP: 7811887532, REGON: 302520131
dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Moje dane osobowe udostępniam
dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawienia, usuwania
i żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
odmowa
ich
podania
uniemożliwia
wzięcie
udziału
w
Promocji.
Informujemy, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest
firma: Pelicana Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312), przy ulicy Ostrowskiej
382, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000476172, NIP: 7811887532, REGON: 302520131 (dalej jako Administrator).
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto,
podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi niezbędność przetwarzania do
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub
sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi
pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego.
Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując
dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.
Część III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Centrum, na stronie
https://www.facebook.com/galeriaster/ oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.
3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i
zaakceptowanie jego warunków.
4. W przypadku powstania sporów związanych z udziałem w Promocji, Sądem właściwym do
ich rozstrzygania będzie Sąd w Poznaniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez
powiadamiania Uczestnika oraz bez podania przyczyny.

Zgody:
1. REGULAMIN STYLISTKA
Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z regulaminem konsultacji stylistycznej i wyrażam zgodę na
związanie się jego postanowieniami.
2. UDZIAŁ W KONSULTACJI STYLIST.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konsultacji
stylistycznej przez CH Szczecin Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-120, ul. Złota 59,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000298584, numerem NIP: 108-00-05-080, REGON 141188075

3. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez umieszczenie go
na stronie www.chster.pl oraz na profilu Centrum Handlowego STER w portalu społecznościowym:
Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/galeriaster/, a także w mobilnych wersjach ww.
stron i portali, w związku z prowadzoną konsultacją przez CH Szczecin Sp.z o.o. z siedzibą w
Warszawie, kod pocztowy 00-120, ul. Złota 59, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298584, numerem NIP:108-00-05-080,
REGON 141188075

4. OGÓLNA MARKETINGOWA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych CH Szczecin
Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-120, ul. Złota 59, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298584,
numerem NIP: 108-00-05-080, REGON 141188075
5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych właścicielom
marek lub sklepów oraz dostawcom usług dostępnych w Centrum Handlowym STER przez CH
Szczecin Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-120, ul. Złota 59, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298584,
numerem NIP:108-00-05-080, REGON 141188075
6. INF. HANDLOWE E-MAIL
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących działalności i oferty Centrum
Handlowego STER na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji przez CH
Szczecin Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-120, ul. Złota 59, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298584,
numerem NIP: 108-00-05-080, REGON 141188075
7. INF. HANDLOWE SMS
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących działalności i oferty Centrum
Handlowego STER na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracji przez CH Szczecin Sp.z o.o. z
siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-120, ul. Złota 59, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298584, numerem NIP: 108-0005-080, REGON 141188075
8. Z PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego działalności Centrum Handlowego STER przez
CH Szczecin Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-120, ul. Złota 59, wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298584,
numerem NIP: 108-00-05-080, REGON 141188075

