
 
REGULAMIN AKCJI 

„Walentynkowa foto strefa” 
organizowanej na terenie Centrum Handlowego Galeria Sanowa w Przemyślu 

 
I. ORGANIZATOR AKCJI 
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Walentynkowa foto strefa”  (zwanej w dalszej 

części Regulaminu „Akcją”)jest SAN DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 
Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256399, 
NIP 687-184-0321, REGON 180116680 („Organizator”). 

 
II. TERMIN I MIEJSCE AKCJI 
1. Akcja „Walentynkowa foto strefa”  odbędzie się  w terminie 14-16 lutego 2019r. w godz. 16.00 – 
20.00 
2. Miejsce: pasaż przy wejściu głównym do Galerii Sanowa,, ul. Brudzewskiego 1 
 
III. CEL I PRZEPROWADZENIE AKCJI 
1. Akcja polega na wykonywaniu przez profesjonalnego fotografa zdjęć Klientom Galerii Sanowa w 

specjalnie zaaranżowanej walentynkowej foto strefie. 
2. Wykonane zdjęcia będą na bieżąco drukowane w jakości fotograficznej, w formacie 10x15cm i 

przekazywane bezpłatnie osobom fotografowanym. Czas oczekiwania na wydruk zdjęcia to ok. 
15 minut. Organizator zastrzega sobie, iż w razie wystąpienia problemów technicznych osoby 
fotografowane będą mogły odebrać swoje zdjęcia w Administracji Galerii Sanowa w dniach 22-
28 lutego (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00).   

3. Zdjęcia w formie drukowanej otrzyma pierwsze 130 osób, które jako pierwsze, każdego dnia 
trwania akcji tj. 14-16.02.2019r., zgłoszą się do walentynkowej foto strefy. 

4. Osoby, które wyrażą zgodę na przesłanie wykonanego zdjęcia w wersji elektronicznej otrzymają 
je drogą mailową na adres podany w Oświadczeniu  do dnia 22.02.2019 

 
III. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W Akcji może wziąć udział każdy użytkownik będący osobą fizyczną, który spełnia warunki 

uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. 
2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Akcji  za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest: 

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  
b) wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Akcji określone w niniejszym Regulaminem oraz 
wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wzięcia udziału w Akcji. Wzór Oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Udział w Akcji jest bezpłatny. 
 
VI. DANE OSOBOWE 
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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: RODO). 

2. W związku z przeprowadzaniem Akcji i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, Administrator będzie przetwarzać następujące dane 
osobowe Uczestników: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres email. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 



4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu 
nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 
osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.  

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a po ich zakończeniu przez 
okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. 

2. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora, Biurze Administracji, w foto strefie  oraz 
na stronie www.galeriasanowa.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji bez podania przyczyny. 


