
„MIKOŁAJKOWA PUNKTOMANIA”

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs promocyjny pod

 nazwą „MIKOŁAJKOWA PUNKTOMANIA” („Konkurs”).

§ 2

Organizatorem konkursu promocyjnego jest „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin

 przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI 

Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale

 zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967, („Organizator”).

§ 3

Konkurs ma charakter lokalny, prowadzony jest w Lublinie, przy Al. Spółdzielczości Pracy 32-

36, w Galerii Handlowej „OLIMP” („Galeria”).

§ 4

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  w  rozumieniu  przepisów

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  –  dalej  RODO,  jest

Transhurt spółka z o.o.  z siedzibą 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 34. Kontakt

do IOD – iodo@transhurt.com.pl 

2. Dane  osobowe  osoby  biorącej  udział  w  konkursie  będą  przetwarzane  w  celu

przeprowadzenia  i  promocji  Konkursu  „Mikołajkowa  Punktomania”,  opublikowania

nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. Podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust.

1 lit. a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony

przed  takimi  roszczeniami  przez  Administratora  –  podstawą  prawną  przetwarzania

danych  jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO).

Kontakt w sprawie konkursu: marketing@galeriaolimp.com.pl. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

4. Dane będą przetwarzane do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do momentu wycofania

zgody przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych lub upływu okresu

przedawnienia roszczeń. 

5. Uczestnikowi  konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  prawo

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do

wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany  kontakt do Administratora.

mailto:iodo@transhurt.com.pl


6. Ponadto  uczestnikowi  konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

§ 5

Konkurs trwa od dnia 6 grudnia do dnia 12 grudnia 2021 roku.

UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

§ 6

1. Sprzedażą  promocyjną  objęte  są  wszystkie  towary  i  usługi  dostępne  w  sklepach  i

punktach  usługowych  na  terenie  Galerii  (z  wyłączeniem  napojów  alkoholowych,

produktów tytoniowych, lekarstw i farmaceutyków, a także zakładów lotto, wszelkich

gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, kart podarunkowych, doładowań

do telefonów, zakupu oraz wymiany walut).

2. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Konkursie prowadzona będzie  w

terminie od dnia 6 grudnia do dnia 12 grudnia 2021 roku, w godzinach otwarcia Galerii,

a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia  Galerii,

przez cały czas otwarcia tych punktów.

3. Uczestnikiem  Konkursu  („Uczestnik”),  na  warunkach  określonych  w  niniejszym

regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, mająca adres zameldowania na terenie Polski, która w terminie

określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu, nie później jednak niż do godz. 20:00 w dniu

12  grudnia  2021  roku,  w  sklepach  i  punktach  usługowych  określonych  w  pkt  1

niniejszego paragrafu dokonała zakupu towarów/usług za kwotę nie mniejszą niż 50

złotych brutto („Zakup promocyjny“).

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, Zleceniodawcy, punktów

handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii właściciele i pracownicy

(zatrudnieni  na  podstawie  wszelkich  umów  świadczenia  pracy)  podmiotów

prowadzących  działalność  gospodarczą  na  terenie  Galerii  „OLIMP”  (Najemcy),  jak

również członkowie ich rodzin.

5. W  sytuacji  uzasadnionych  wątpliwości  zaistniałych  w  trakcie  konkursu  co  do

prawdziwości  podanych  danych  Organizator  ma  prawo  zawiesić  udział  danego

uczestnika i wezwać go do niezwłocznego złożenia niezbędnych wyjaśnień pod rygorem

usunięcia z konkursu i nieprzyznania nagród. 

§7

Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu przez cały czas jego trwania w Galerii

„OLIMP” (w czasie oficjalnych godzin otwarcia Galerii) przy punkcie informacyjnym i na stronie

internetowej www.galeriaolimp.com.pl.



ZASADY KONKURSOWE

§8

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:

1. Dokonać w terminie od 6 grudnia do dnia 12 grudnia 2021 roku jednorazowego zakupu

w dowolnym punkcie usługowym lub handlowym zlokalizowanym w Galerii „Olimp”, na

kwotę minimum 50,00 złotych brutto.

2. Zachować oryginalny dowód zakupu (tj. faktura, paragon fiskalny lub inny dokument

fiskalny).

3. Za  pomocą  aplikacji  konkursowej  dostępnej  na  stronie  www.punktomania.pl zarejestrować

dowód  zakupu.  System  automatycznie  przypisze  odpowiednią  ilość  punktów  za

zarejestrowany dowód zakupu.

4. Uczestnik konkursu otrzymuje 10 punktów za każdy zarejestrowany dowód zakupu oraz 1 punkt

za każde pełne 10 zł z kwoty zarejestrowanego dowodu zakupu.

5. Uczestnik może wygrać nagrody za najlepszy wynik (sumę punktów) uzyskany w ciągu

danego dnia oraz w ciągu całego konkursu.

6. Uczestnik  może  rejestrować  dowolną  ilość  dowodów  zakupu.  Rejestracji  dowodów

zakupu i udziału w grze można dokonywać najpóźniej do godz. 21.00 w dniu 12 grudnia

2021 r.

7. W konkursie nie mogą być rejestrowane dowody zakupu, zawierające (także w części)

towary i usługi wyłączone zgodnie z §6 pkt.1 niniejszego regulaminu.

8. Uczestnik  Konkursu  musi  zachować  oryginały  dowodu  zakupów  do  zakończenia

konkursu  oraz  przedłożyć  je  do  wglądu  na  życzenie  Organizatora  przy  odbiorze

którejkolwiek z nagród.

NAGRODY

§9Nagrodami w konkursie są:

a) Nagrody Codzienne - dla osób, które w okresie od dnia 6 grudnia do dnia 12 grudnia 

2021 roku uzyskają najwięcej punktów w ciągu jednego dnia:

- za I miejsce – karta podarunkowa o wartości 100 zł

- za miejsca od II do X – karta podarunkowa o wartości 50 zł

- za miejsca od XI do XX – karta podarunkowa o wartości 30 zł

b) Nagrody Finałowe – dla osób, które w okresie od dnia 6 grudnia do dnia 12 grudnia 

2021 roku uzyskają najwięcej punktów łącznie w ciągu wszystkich dni trwania Konkursu:

- za I miejsce – karta podarunkowa o wartości 200 zł

--za miejsca od II do III – karta podarunkowa o wartości 100 zł

- za miejsca od IV do X – karta podarunkowa o wartości 50 zł

2. W przypadku uzyskania takich samych wyników przez więcej niż jedną osobę, o pozycji

w konkursie decydować będzie łączna wartość kwot zakupów z zarejestrowanych przez

http://www.punktomania.pl/


uczestnika  paragonów.  Jeżeli  kwoty  zakupów  będą  takie  same,  o  ostatecznym

rozstrzygnięciu zadecyduje pierwszeństwo dodania zakupów.

3. Nagrody będą wydawane w dniach od 15 grudnia do dnia 31 grudnia 2021 w punkcie

informacyjnym Galerii w godz. od 10.00 do 18.00. Warunkiem niezbędnym otrzymania

nagrody jest osobista obecność laureata oraz okazanie oryginalnych dowodów zakupu

zarejestrowanych  w  konkursie.  Nieodebrane  nagrody  przechodzą  na  własność

organizatora.

4. Zwycięzcom  nagród  nie  przysługuje  prawo  do  zastrzeżenia  wyboru  szczególnych

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

5. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez zwycięzcę.

6. Uczestnik pod karą wykluczenia z konkursu i nie przyznania nagrody musi:

a.  zachować  oryginał/y  dowodu  zakupu/ów  do  zakończenia  konkursu  oraz  przedłożyć

go/je do wglądu na życzenie Organizatora

b. podać wszystkie wymagane na formularzu rejestracyjnym informacje zgodnie z prawdą

c. wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie danych osobowych. (wg wzoru stanowiącego

załącznik do niniejszego Regulaminu). 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14 grudnia 2021 r. Wyniki  zostaną umieszczone w

puncie informacyjnym Galerii, oraz na stronie www.galeriaolimp.com.pl .

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

§10

1. Wszystkie  dane  osobowe  są  zbierane,  przetwarzane  i  udostępniane  na  zasadach

zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 

2. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Uczestnik dokonując rejestracji do aplikacji konkursowej wyraża zgodę na zbieranie przetwarzanie
wykorzystanie i udostępnienie  swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem

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)  w celach komunikacyjnych na potrzeby realizacji

konkursu  „MIKOŁAJKOWA  PUNKTOMANIA”  oraz  na  ich  wykorzystanie  do  celów

marketingowych Organizatora.

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w

konkursie.

§11

Uczestnik, w przypadku wygrania Nagrody nieodpłatnie:

– wyraża  zgodę  na  publikację,  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  oraz  publiczne

wykorzystanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i

terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności na reklamach



zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie oraz na wszystkich dostępnych polach

eksploatacji.

– wyraża zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie i publiczne wykorzystanie wizerunku w

postaci  wykonania  przez  Organizatora  zdjęcia  fotograficznego  Zwycięzcy  na

wszystkichdostępnych polach eksploatacji.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 12

,

1. Reklamacje  mogą być  zgłaszane  w trakcie  trwania  Konkursu i  po  jego  zakończeniu

najpóźniej do dnia 21 grudnia 2021 roku.

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie  reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres

Galerii z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA – KONKURS”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Organizator  zapewni  Uczestnikom  Konkursu  możliwość  zapoznania  się  z  treścią

regulaminu Konkursu.

2. Regulamin  w  jego  pełnym  brzmieniu  będzie  dostępny  do  wglądu  dla  uczestników

Konkursu w biurze Galerii i w Punkcie Informacyjnym Galerii. 

3. Wszystkie  treści  zawarte  w  materiałach  reklamowo-promocyjnych  mają  charakter

jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w

trakcie trwania Konkursu. Zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez

uczestników Konkursu.

5. Odpowiedzialność  Organizatora  wobec  Uczestnika  nie  przekroczy  wartości  i  liczby

nagród w Konkursie.

6. Jeżeli  pojawią się jakiekolwiek okoliczności,  w wyniku których nie dojdzie do skutku

transakcja  pomiędzy  Uczestnikiem  a  punktem  handlowym  z  Galerii  Olimp  (zwrot,

faktura korygująca, anulowanie faktury, itp.), która to transakcja stanowiła podstawę

do  wydania  odpowiedniej  ilości  kart  podarunkowych  dany  Uczestnik  będzie  musiał

niezwłocznie zwrócić otrzymane na tej podstawie nagrody lub ich nominalną wartość w

gotówce Organizatorowi.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią

niniejszego  regulaminu.  Biorąc  udział  w Konkursie  Uczestnik  potwierdza,  że  wyraża

zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z

przyczyn leżących po stronie Uczestników.



9. W  kwestiach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  mają

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w 

zgłoszeniu udziału w konkursie „Mikołajkowa Punktomania” w celu przeprowadzenia 

konkursu organizowanego przez Transhurt spółka z o. o.  z siedzibą: 20-147 Lublin, Al. 

Spółdzielczości Pracy 34. 

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, telefon, adres e-mail,  data miejscowość


