REGULAMIN PROMOCJI W FORMIE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Love Shopping” (dalej: „Regulamin”)

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej „Love Shopping” (dalej:
‘Promocja”) jest Kira Dobroczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
"Top Mobile Kira Dobroczyńska" z siedzibą w Warszawie, 02-956, przy ul. Królewicza
Jakuba 13/2, numer REGON: 016374455, NIP: 525-208-25-72 (dalej: „Organizator”).
2. Promocja organizowana jest na zlecenie Forum Gdańsk spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-806, przy ul. Targ Sienny 7, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Gdańsk - Północ w Gdańsku; VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000428845; NIP: 5833154089, REGON 221718746, właściciela
Centrum Handlowego „Forum Gdańsk”, z którą Organizator współpracuje na podstawie
umów zlecenia obsługi Punktu informacji centrum handlowego i obsługi Promocji.
3. Miejscem prowadzenia Promocji jest Centrum Handlowe Forum Gdańsk w Gdańsku, 80806, przy ul. Targ Sienny 7 (dalej: „Centrum”).

§ 2.

TERMIN PROMOCJI
1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 do 20 lutego 2021 r.
2. Okres i czas sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Promocji obejmuje okres od
13 do 20 lutego 2021 r. w godzinach od 6:00 do 24:00 od poniedziałku do piątku i od
6.00 do 01:00 w sobotę i niedzielę niehandlową, przy czym zakupy w dniu 20. lutego
2021 r. mogą być dokonane do godziny 20:55. Wykaz godzin otwarcia poszczególnych
punktów sprzedaży jest dostępny pod linkiem: https://forumgdansk.pl/pl/przydatneinformacje#godziny-otwarcia.
3. Punkt obsługi Promocji i odbioru nagród w Promocji, zlokalizowany w Punkcie
Informacji znajdującym się na poziomie +1 Centrum, w pobliżu sklepów New Yorker i
VAN GRAAF (dalej: „Punkt Obsługi”), jest czynny w dniach: 13 lutego 2021 r. oraz od
15 do 20 lutego 2021 r. w godzinach od 8:00 do 21:00. W dniu 14 lutego 2021 r. Punkt
Obsługi jest nieczynny i tego dnia nie są przyznawane i wydawane nagrody w Promocji.

§ 3.

UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie,
może być pełnoletnia osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”).

§ 4.

WYŁĄCZENIA
1. W Promocji nie mogą brać udziału:

Strona 1 z 8

a. pracownicy i współpracownicy Organizatora,
b. pracownicy i współpracownicy zarządcy i właściciela Centrum,
c. pracownicy i współpracownicy podmiotów współorganizujących Promocję,
d. właściciele, wynajmujący, najemcy, podnajemcy, pracownicy wszystkich sklepów,
stoisk i punktów usługowych (w tym gastronomicznych) zlokalizowanych na
terenie Centrum. Odnośnie pracowników sklepów, wyłączenia ma zastosowanie
bez względu na rodzaj umowy na podstawie, której świadczona jest praca
zatrudnionych,
e. pracownicy serwisów ochrony, sprzątającego i technicznego działających na
zlecenie administratora Centrum, bez względu na rodzaj umowy na podstawie,
której świadczona jest praca zatrudnionych oraz
f. inne osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w organizację Promocji,
g. członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (od a do f) tj.
małżonkowie, krewni w linii prostej, a także w linii bocznej do pierwszego
stopnia włącznie oraz małżonkowie tych krewnych.
2. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji wyłączeń określonych w ust. 1 powyżej w
stosunku do każdego Uczestnika. W przypadku jednak powzięcia przez Organizatora
informacji, że Uczestnik nie był uprawniony do udziału w Promocji, ma prawo
wykluczyć go z Promocji w każdym czasie i pozbawić go prawa do nagrody w Promocji.
3. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji i pozbawienia go prawa do
nagrody w przypadku powzięcia informacji, że Uczestnik usiłuje uzyskać nagrodę w
Promocji na podstawie zakupów, których faktycznie dokonały inne osoby (w
szczególności poprzez zbieranie paragonów - porzuconych lub przekazywanych
Uczestnikowi przez inne osoby) bądź dokonał zakupów w celu wzięcia udziału w
Promocji z zamiarem dokonania zwrotu zakupionych towarów. Organizator zastrzega
sobie prawo żądania od Uczestnika zwrotu nagrody, wydanej mu w oparciu o zwrócone
towary, chyba, że zwrot nastąpił z powodu wady towaru.
4. W Promocji nie są uwzględniane zakupy:
a. dokonywane w aptece i w punkcie pocztowym,
b. dowodów udziału w grach hazardowych (w tym w zakładach bukmacherskich),
c. wyrobów tytoniowych, elektronicznych papierosów i akcesoriów do nich (w tym
płynów z nikotyną oraz rekwizytów),
d. napojów alkoholowych,
e. usług płatniczych (w tym wypłaty bankomatowe a także inne produkty lub usługi
bankowe, karty podarunkowe) i usługi ubezpieczenia.
5. W Promocji jest uwzględniany dowód zakupu, na którym widnieje informacja o zakupie
produktów czy usług wyłączonych z Promocji (lista w ust. 4 powyżej), z zastrzeżeniem,
że kwota pozostała po odliczeniu niedozwolonych zakupów nie będzie niższa niż
wymagana minimalna wartość zakupów w Promocji, o której mowa w § 5 Regulaminu.
6. Z udziału w Promocji mogą być wykluczone osoby zachowujące się w Centrum
niekulturalnie, niewykonujące poleceń pracownika Punktu informacji Centrum/Punktu
Obsługi lub próbujące w sposób nieuczciwy wpłynąć na przebieg Promocji (w
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szczególności poprzez zmuszenie innych Uczestników siłą lub groźbą do ustąpienia im
miejsca lub rezygnacji z udziału w Promocji).
7. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa rozstrzyga Organizator.

§ 5.

PRZEBIEG i ZASADY
1. Aby przystąpić do Promocji należy:
a. w dniach od 13 do 20 lutego 2021 r. dokonać zakupu w sklepie, stoisku, punkcie
usługowym na terenie Centrum, czynnym w terminie trwania Promocji, na kwotę
min. 150 zł brutto (dalej „Zakup promocyjny”) z uwzględnieniem warunków
określonych Regulaminem, w szczególności poniższych warunków:
i. Zakup promocyjny powinien być uwidoczniony na jednym do
maksymalnie trzech dowodów zakupu w Terminie Promocji, w tym
przynajmniej jeden dowód zakupu składający się na Zakup promocyjny
powinien obejmować zakupy dokonane w punkcie gastronomicznym
Centrum, których lista stanowi Załącznik 1 do Regulaminu, otwartym w
Terminie Promocji,
ii. do udziału w Promocji są uwzględniane Zakupy promocyjne dokonane w
dniu 14. lutego 2021 r.,
iii. w dniu 20 lutego 2021 r. Zakup promocyjny może być dokonany do
godziny 20:55;
b. w dniach 13 - 20 lutego 2021 r. w godz. 8:00 – 21:00 zgłosić się do Punktu
Obsługi, z wyłączeniem:
i. w dniu 14 lutego 2021 r. Punkt Obsługi jest nieczynny i w tym dniu nie są
przyznawane i wydawane nagrody w Promocji;
c. okazać pracownikowi Punktu Obsługi dowód/dowody zakupu potwierdzające
Zakup promocyjny na łączną minimalną kwotę 150 zł.:
i. jako dowód zakupu honorowane są wyłącznie paragon fiskalny lub
faktura VAT (nie są honorowane rachunki ani inne dowody zakupu).
ii. wyłączone z Promocji kategorie zakupów opisane są w ust 4 §4
Regulaminu,
iii. jeden dowód zakupu może być zgłoszony do Promocji wyłącznie jeden
raz (bez względu na wartość zakupu),
iv. w Promocji będą honorowane wyłącznie te dowody zakupu, które
wskazywać będą wyraźnie nazwę i adres punktu sprzedaży
wystawiającego dowód zakupu oraz datę jego wystawienia;
d. dowód zakupu należy zarejestrować w Punkcie Obsługi w dniu dokonania
zakupu lub w dowolnie wybranym dniu w czasie trwania Promocji po dniu
dokonania zakupu, z wyłączeniem dnia 14 lutego 2021 r., a dowody zakupu za
zakupy dokonane w ostatnim dniu Promocji - jedynie w dniu dokonania zakupu,
e. podczas wizyty w Punkcie Obsługi w ramach Promocji Uczestnik powinien
wyrazić zgodę na wykonanie adnotacji i przystawienie pieczątki na
rejestrowanym do Promocji dowodzie zakupu, co ma zapobiec ponownemu
zgłoszeniu tego samego dowodu zakupu do Promocji i przekazać pracownikowi
punktu Obsługi dane osobowe, konieczne do przeprowadzenia Promocji i w
przypadku gdy wydanie nagrody podlegać będzie podatkowi dochodowemu, do
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rozliczenia podatku od nagród w Promocji, t.j. imię i nazwisko a także wyrazić
zgodę na klauzule niezbędne do udziału w Promocji

§ 6.

NAGRODY
1. Nagrodą w Promocji jest karta podarunkowa Forum Gdańsk zasilona kwotą 30
złotych (dalej: „Nagroda”), możliwa do realizacji w Centrum. Nagroda nie jest
wymieniana na gotówkę ani jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
2. W Promocji Organizator przewidział łącznie 1334 (słownie: jeden tysiąc trzysta
trzydzieści cztery) sztuk Nagród:
a. w poniżej wyznaczonych dniach, w kolejności zgłoszeń, Uczestnikom,
którzy jako pierwsi zgłoszą się do Punktu Obsługi, spełniając warunki
Regulaminu, przyznawana i wydawana będzie Nagroda z wyznaczonej w
każdym dniu puli:

b. w dniu 14 lutego 2021 r. Nagrody nie będą wydawane,
c. w przypadku wydania limitu Nagród w ciągu jednego dnia trwania Promocji,
wydawanie Nagród ulega automatycznemu zakończeniu, o czym Organizator
powiadomi poprzez obwieszczenie w Punkcie informacji Centrum (pełniącym
funkcję Punktu Obsługi w Terminie Promocji),
d. Nagrody nie wydane w danym dniu Promocji przechodzą do puli Nagród
wydawanych w kolejnym dniu Promocji. Nagrody nie wydane w Terminie
Promocji pozostają do dyspozycji Organizatora.
3. W razie niemożności ustalenia, który z Uczestników dokonał zgłoszenia w Punkcie
Obsługi jako ostatni uprawniony, o prawie do Nagrody decydują kolejno:
a. wcześniejsza data i godzina zakupu na dowodzie zakupu,
b. a następnie – wyższa wartość zakupów widniejących na dowodzie zakupu.
4. Nagroda, karta podarunkowa Centrum, może być użytkowana na podstawie regulaminu
jej wydawania i użytkowania, dostępnego dla Uczestnika na stronie Karta podarunkowa
- Forum Gdańsk (forumgdansk.pl) oraz w Punkcie informacji Centrum.
5. Nagroda zostanie przyznana i wydana w Punkcie Obsługi bezpośrednio po dokonaniu
przez Uczestnika zgłoszenia (tj. po okazaniu nieoznakowanego pieczęcią
dowodu/dowodów zakupu) pod warunkiem spełnienia łącznie wszystkich reguł
uczestnictwa w Promocji, o których mowa w Regulaminie.
6. W razie wątpliwości co do przedstawionego dowodu/dowodów zakupu, Organizator ma
prawo wstrzymania się z wydaniem nagrody, nie więcej jednak niż o 7 dni.
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7. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, nagrody będą przyznawane i wydawane w Terminie
Promocji w Punkcie Obsługi w godzinach 8:00 - 21:00 do dnia 20 lutego 2021 r. z
wyłączeniem 14 lutego 2021 r.
8. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Promocji - bez względu na ilość i
wartość dokonanych zakupów ponad wymaganą Regulaminem minimalną wartość
zakupów.
9. Bezpośrednio przed odebraniem nagrody (pod rygorem utraty prawa do nagrody),
Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię i nazwisko na
podstawie okazanego dokumentu tożsamości) w celu potwierdzenia odbioru Nagrody.

§ 7.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu oraz
adres e-mail, jest Forum Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targ Sienny 7, 80-806
Gdańsk (KRS 0000428845) dalej zwane Administratorem. Z Administratorem można
skontaktować się pod numerem telefonu 58 322 20 00, adresem e-mail:
biuro@forumgdansk.pl oraz listownie, kierując korespondencję na adres wskazany
powyżej.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia, jak również w celach
marketingowych, promocji i reklamy centrum Forum Gdańsk w Gdańsku przy ul. Targ
Sienny 7. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie
danych - art. 6 ust. 1 lit a) i f) i art. 9 ust. 2 lit a) 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 jego niezbędność do wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, promocji i
reklamy dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody przez
Uczestnika na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do
tychże celów.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich
przetwarzania. Posiada także prawo do uzyskania kopii danych osobowych i ich
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnik
może zgłosić sprzeciw zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez
wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@forumgdansk.pl , za pośrednictwem
infolinii, dzwoniąc pod numer 58 322 20 00 oraz listownie na adres siedziby wskazany
powyżej.
5. Uczestnik posiada prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez
Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np.
niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
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Administratorze zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności RODO).
6. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób
niezgodny z prawem tj. przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(kontakt listowny: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa i kontakt przez elektroniczną
skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym a dane
osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów
marketingowych, promocji i reklamy dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane
innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia lub
podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi
marketingowe, pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej.
9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale jest niezbędne do
otrzymania nagrody w Promocji oraz ewentualnie do rozpatrzenia reklamacji.
10. Administrator danych osobowych (podany powyżej) na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych zleca Organizatorowi przetwarzanie danych jedynie w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. Dane osobowe nie będą
przekazywane innym podmiotom (brak odbiorców danych osobowych).
§ 8.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być składane
na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w § 1 Regulaminu z
dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 1 marca 2021 r. (liczy się data stempla
pocztowego). Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania.
3. Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego
– listem poleconym, priorytetowym.
4. Odrzucenie lub nierozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika
praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa
dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.forumgdansk.pl oraz w Punkcie
Obsługi Promocji w Terminie Promocji.
2. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz
jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki uczestnictwa i zobowiązuje się do
przestrzegania zasad Regulaminu. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika
jakiegokolwiek warunku Regulaminu bądź naruszenia zasad Regulaminu, traci on prawo
udziału w Promocji, w tym prawo do Nagrody.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu służące realizacji
celów Promocji – bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników i z uwzględnieniem
nabytych przed zmianą praw Uczestników do nagrody, przy zastosowaniu odpowiednich
form informacji.
4. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mogą być opatrzone hasłem
promocyjnym innym niż nazwa Promocji i mają charakter tylko informacyjny. Warunki
Promocji określają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
7. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 13 lutego 2021 roku.

ZAŁĄCZNIK 1 do Regulaminu:
Informacja o otwarciu poszczególnych punktów gastronomicznych dla Uczestników w Terminie
Promocji jest dostępna na facebook.pl/forumgdansk a także w Punkcie Obsługi. Nie jest zależne
od Organizatora, czy dany punkt gastronomiczny jest czynny w Terminie Promocji.
LISTA PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH:
1. Berlin Donner Kebap
2. Billy’s
3. Burger King
4. Columbus Coffe
5. Costa Coffe
6. Cukiernia Raszczyk
7. Dom Czekolady
8. Etno Cafe
9. Grycan
10. Guty Foods
11. Jungle Cocktail Bar
12. Karmello
13. KFC
14. Kuchnia Marche
15. Max Premium Burger
16. McDonald’s (-1, +2)
17. Menya Musashi
18. Monastico
19. Nahua
20. North Fish
21. Papa Diego
22. Pasibus
23. Patison
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24. Piekarnia Kropek
25. Pizza Hut
26. Salad Story
27. Smooth the Fruit
28. Starbucks
29. Sushi Express
30. Thai Wok
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