
REGULAMIN PROMOCJI 

„DO MIESZKANIA WYCIECZKA GRATIS”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  („Regulamin”)  określa  warunki  akcji  promocyjnej  (zwanej  dalej

„Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Do mieszkania wycieczka gratis”.

2. Promocja jest organizowana przez Ippon Barcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie przy ulicy Wareckiej numer 11A, kod pocztowy: 00-034 Warszawa,

posiadającej  NIP  numer  525-263-67-40,  Regon  numer  363046392,  KRS  0000587665

(„Organizator”).  Organizator  jest  jednocześnie  fundatorem  świadczeń  przyznanych  w

Promocji. 

3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2019 roku i trwa do 30 listopada 2019 roku bądź

do wyprzedania mieszkań o powierzchni 60 m2  i większych zlokalizowanych w Olsztynie przy

ul. Barcza 50 („Mieszkanie”) sprzedawanych przez Organizatora („Czas trwania Promocji”). 

5. Celem Promocji jest promocja sprzedaży Mieszkań.

 

ZASADY PROMOCJI

1. Promocja  przeznaczona  jest  dla  każdej  osoby  fizycznej,  która  chce  nabyć  Mieszkanie  od

Organizatora („Uczestnik”).

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3. Promocja polega na przyznaniu vouchera na wycieczkę oferowaną przez portal wakacje.pl o

wartości  2000  zł  (słownie:  dwa  tysiące)  (dalej  „Prezent”)  każdemu  Uczestnikowi,  który

nabędzie od Organizatora Mieszkanie, a następnie zachęci do zakupu inną osobę fizyczną,

która  również  nabędzie  od  Organizatora  Mieszkanie  („Drugi  Uczestnik”)  bądź  też  sam

nabędzie kolejne Mieszkanie.

4. Uczestnik  Promocji  nabywa  prawo  do  Prezentu  w  momencie  podpisania  umowy

deweloperskiej na zakup Mieszkania w formie aktu notarialnego przez Drugiego Uczestnika

bądź  w  momencie  podpisania  przez  Uczestnika  drugiej  umowy  deweloperskiej  na  zakup

Mieszkania  w  formie  aktu  notarialnego.  Przyznanie  Uczestnikowi  Prezentu,  w  przypadku



nabycia  Mieszkania  przez  Drugiego  Uczestnika,  uzależnione  jest  od  zgłoszenia  stosownej

informacji  przez  Drugiego  Uczestnika  Organizatorowi  w  postaci  wskazania  Uczestnika,  z

ramienia którego Drugi Uczestnik skontaktował się z Organizatorem oraz podpisał umowę

deweloperską na zakup Mieszkania w formie aktu notarialnego, najpóźniej w dniu podpisania

umowy  deweloperskiej  na  zakup  Mieszkania  w  formie  aktu  notarialnego przez  Drugiego

Uczestnika. 

5. Prezent  zostanie  doręczony  Uczestnikowi  kurierem  w terminie  7  dni  od  dnia  podpisania

umowy  deweloperskiej  na  zakup  Mieszkania  w  formie  aktu  notarialnego przez  Drugiego

Uczestnika  bądź  w  terminie  7  dni  od  dnia  podpisania  przez  Uczestnika  drugiej  umowy

deweloperskiej na zakup innego Mieszkania w formie aktu notarialnego, na adres wskazany

przez Uczestnika.

6. Termin  na  wykorzystanie  Prezentu  wynosi  18  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy

deweloperskiej na zakup Mieszkania w formie aktu notarialnego przez Drugiego Uczestnika

lub od dnia podpisania przez Uczestnika drugiej umowy deweloperskiej na zakup drugiego

Mieszkania w formie aktu notarialnego.

7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz.

8. W  razie  skorzystania  przez  Uczestnika  lub  Drugiego  Uczestnika  z  umownego  prawa

odstąpienia  bądź  ustawowego  prawa  odstąpienia  (zgodnie  z  odrębnymi  przepisami)  od

umowy deweloperskiej na zakup Mieszkania w formie aktu notarialnego, Uczestnik zostanie

zobowiązany  do  zwrotu  równowartości  Prezentu,  które  nastąpi  poprzez  jej  potrącenie  z

wierzytelności  przysługującej  Organizatorowi  względem  Uczestnika,  zgodnie  z  przepisami

obowiązującego prawa. 

9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Prezentu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

10. Uczestnik nie może domagać się, aby Prezent miał szczególne właściwości.

11. Wszelkie  szczegóły dotyczące realizacji  Prezentu można znaleźć na stronie wakacje.pl pod

adresem    https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html.

      OPODATKOWANIE

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazana nagroda w akcji

promocyjnej w postaci Prezentu jest dla otrzymującego przychodem z innych źródeł. W związku z tym

uczestnik  otrzymujący  w/w  voucher  o  wartości  2000zł  będzie  zobligowany  do  rozliczenia  się  z

Urzędem Skarbowym.

http://wakacje.pl/
https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html-


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w

Promocji.

2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

3. Zaleca  się,  aby  reklamacje  były  sporządzone  w  formie  pisemnej  oraz  zawierały  imię  i

nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również

dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail

można przesyłać na adres Organizatora.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to

wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację,

stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora zgłaszający

reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba

że składający reklamację wybrał inny sposób komunikacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji  jest wiążąca i  ostateczna. Bez względu na

postępowanie  reklamacyjne,  składający  reklamację  ma  prawo  dochodzić  roszczeń  przed

sądem powszechnym.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych, ujawnionych w związku

z wzięciem  udziału  w  Promocji.  Uczestnik,  biorący  udział  w  Promocji  wyraża  zgodę  na

przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Promocji.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika. 

3. Organizator  odpowiada  za  bezpieczeństwo  danych  osobowych  Uczestników  oraz  za

wykonanie obowiązków dot. ochrony danych osobowych.

4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt  pod e-

mail: administartor@ippon.group.

5. Dane  osobowe,  o  których  mowa  powyżej  przetwarzane  się  zgodnie  z  rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o

ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

mailto:administartor@ippon.group


6. Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  skutecznego  i  prawidłowego  przeprowadzenia

Promocji.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  ich  podania  uniemożliwi

wzięcie udziału w Promocji. 

7. Uczestnik  ma prawo wycofania  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  w dowolnym

momencie, w innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres

1 roku od dnia zakończenia Promocji. 

8. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do danych osobowych, a następnie ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego. 

9. Organizator  oświadcza,  że  dane osobowe przez  niego gromadzone i  przetwarzane nie  są

profilowane. 

10. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich należących do Uczestnika

danych, w posiadanie których może wejść w trakcie Promocji.

11. Organizator  zobowiązuje  się  przestrzegać  wymagań  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  (określane  jako  „RODO”,

„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także Ustawy z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

12. Organizator oświadcza,  że zapoznał swoich pracowników i  współpracowników z  zasadami

bezpieczeństwa informacji. 

13. Organizator  oświadcza,  że  jest  w  stanie  zapewnić  odpowiednie  środki  techniczne  i

organizacyjne wymienione w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych, umożliwiające

mu  zabezpieczenie  i  ochronę  powierzonych  dokumentów  i  danych,  w  tym  dokumentów

zawierających dane osobowe oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami obowiązującego

prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem skorzystania z Promocji  jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i

zaakceptowanie  jego  treści.  Poprzez  przystąpienie  przez  Uczestnika  do  Promocji

domniemywa się, iż Uczestnik zaakceptował jego treść.

2. W  kwestiach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  powszechnie  obowiązujące

przepisy  prawa  polskiego.  Jeśli  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa  w  sposób



odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce

postanowień Regulaminu.

3. Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  internetowej Aurora  Olszyn  pod  adresem

https://www.aurora.olsztyn.pl/promocja-listopad.


