
Regulamin promocji 
 

 
Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Nazwa promocji 
 
Niniejsza promocja jest urządzana pod nazwą „Urodzinowa promocja w City Meble". 

 
§ 2 

 
Podmiot urządzający promocję 

 
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą Strategia 360 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Aldony 2a/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000083041. Adres do 
korespondencji: 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 20 b [dalej: Organizator], na zlecenie City Pro 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Gdańsku przy Al. 
Grunwaldzkiej 211, 80-266, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000520379 
[dalej: City Pro Sp. z o.o. Sp.k.].  

 
§ 3 

Definicje 
I. Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: 

1. Regulamin – niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Urodzinowa promocja w 
City Meble”. 

2. City Meble – Galeria Wnętrz City Meble z siedzibą w Gdańsku przy al. 
Grunwaldzkiej 211, której właścicielem jest City Pro Sp. z o.o. Sp.k.. 

3. Uczestnik promocji – każda osoba, który spełnia warunki uczestnictwa w 
promocji zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, 

4. Warsztaty – zajęcia prowadzone przez osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie 
w tematyce prowadzonych zajęć, które organizowane są na zlecenie 
Organizatora na terenie City Meble w dniu 25.03.2023 roku, 

II. Promocja realizowana jest wyłącznie na terenie Galerii Wnętrz City Meble w 
Gdańsku. 

III. Niniejsze promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

IV. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje zakupów w następujących sklepach lub lokalach 
zlokalizowanych w Galerii Wnętrz City Meble w Gdańsku: Biedronka, Vive Profit oraz 
punktach gastronomicznych: Baccate oraz Tutti Santi. 

 
Rozdział II 

Zasady prowadzenia promocji 



 
§ 4 

Czas trwania promocji 
 
Promocja odbywa się w dwóch etapach i trwa w następujących okresach: 

1. sprzedaż promocyjna i możliwość zgłoszenia się do udziału w Warsztatach trwa w 
okresie 01-24 marca 2022 roku lub do wyczerpania miejsc udziału w Warsztatach, 

2. udział w Warsztatach odbywa się dnia 25.03.2023 roku o godzinie podanej w 
potwierdzeniu rezerwacji udziału w Warsztacie. 

 
§ 5 

Uczestnicy promocji 
1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona 

zakupów w jednym ze sklepów biorących udział w promocji w City Meble za min. kwotę 
500,00 zł w okresie sprzedaży promocyjnej lub do wyczerpania miejsc udziału w 
Warsztatach i zgłosi chęć udziału w Warsztatach na zasadach określonych w § 6 
niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która jest: 
a) pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą sklepu prowadzącego 

działalność w City Meble lub członkiem jego najbliższej rodziny, 
b) pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą podmiotów uczestniczących w 

organizacji promocji lub członkiem jego najbliższej rodziny, 
c) członkiem organów reprezentujących przedsiębiorcę lub przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność gospodarczą w City Meble lub członkiem jego najbliższej 
rodziny  

d) pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą, przedsiębiorcą lub członkiem 
organu reprezentującego przedsiębiorcę współpracującego z Organizatorem lub 
City Pro w zakresie dotyczącym City Meble. 

3. Przystąpienie do promocji, poprzez zgłoszenie przez Uczestnika chęci udziału w 
Warsztatach, oznacza, iż Uczestnik promocji zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 
akceptuje jego postanowienia. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie citymeble.com 
  

§ 6 
Sposób prowadzenia promocji 

 
1. Nagrodami w promocji jest możliwość uczestnictwa w Warsztatach. 
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupów w jednym ze sklepów 

biorących udział w promocji w City Meble za min. kwotę 500,00 zł w okresie 
prowadzenia sprzedaży promocyjnej, tj. w dniach 01-24 marca 2022 roku lub dnia 
25.03.2023 roku przed godziną rozpoczęcia danego Warsztatu, o ile miejsca udziału w 
tym Warsztacie nie zostały wyczerpane. 

3. Zasady udziału Uczestnika w Warsztatach: 
a) Uczestnik promocji, dokonując zakupów za min. 500,00 zł (pięćset złotych) w jednym 

ze sklepów biorących udział w promocji w City Meble w okresie prowadzenia 
sprzedaży promocyjnej, potwierdzonych dowodem zakupu, może wymienić dowód 



zakupu na udział w Warsztatach, które odbędą się na terenie City Meble dnia 
25.03.2023 roku, 

b) Uczestnik promocji w celu wymiany dowodów zakupu na udział w Warsztatach 
zobowiązany jest zgłosić wolę udziału w Warsztatach, ze wskazaniem Warsztatu, w 
którym chciałby brać udział, podaniem swoich danych osobowych w postaci imienia, 
nazwiska i numeru telefonu, mailowo na adres marketing@citymeble.com  [dalej: 
zgłoszenie], 

c) Uczestnik promocji zobowiązany jest dołączyć do wiadomości mailowej ze 
zgłoszeniem czytelny dowód zakupu, tak aby Organizator miał możliwość 
zweryfikowania dowodu zakupu, 

d) Organizator w terminie maksymalnie 48 godzin udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na 
zgłoszenie na adres mailowy, z którego przesłano zgłoszenie, w treści której: 

- potwierdzi zapisanie Uczestnika do udziału w danym Warsztacie, 
- zaproponuje udział w innym Warsztacie niż wskazany i preferowany przez 

Uczestnika Warsztat, z uwagi na wyczerpanie ilości miejsc Uczestników, 
- poinformuje Uczestnika o braku możliwości zapisania Uczestnika do udziału w 

Warsztatach z uwagi na: 
• brak spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia (brak załączonego 

dowodu zakupu, nieczytelny dowód zakupu, zgłoszenie inne Uczestnika 
na podstawie tego samego dowodu zakupu, 

• wyczerpaniu się wolnych miejsc na udział w Warsztatach, 
e) W przypadku, gdy Organizator poinformuje Uczestnika o braku możliwości zapisania 

Uczestnika do udziału w Warsztatach z uwagi na brak spełnienia wymogów 
formalnych, Uczestnik może przesłać zgłoszenie ponownie po usunięciu wskazanych 
braków formalnych zgłoszenia, 

4. Dowodem zakupu może być: 
a) paragon,  
b) faktura, 
c) zamówienie z dowodem zapłaty zaliczki. 

5. Dowód zakupu musi spełniać następujące warunki, aby na jego podstawie Uczestnik 
promocji mógł zgłosić udział w Warsztatach:    

a) data sprzedaży widniejąca na przedstawionym dowodzie zakupu musi wskazywać 
jako datę sprzedaży jeden z dni promocji, tj. 01-24 marca 2022 roku, 

b) dowód zakupu pochodzić musi z jednego ze sklepów w City Meble, z tym 
zastrzeżeniem iż z danego sklepu może pochodzić maksymalnie 1 dowód zakupu, 

c) wartość zakupów na zgłoszonych dowodach zakupu musi wynosić min. 500,00 zł, 
d) dowody zakupu zgłoszone do promocji mogą być wykorzystane tylko raz, 
e) jeden dowód zgłoszenia daje możliwość zgłoszenia uczestnictwa tylko jednej osoby 

w jednym Warsztacie. 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dowodów zakupu do 
Promocji, w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości m.in. takich jak: dowody 
zakupu nie spełniające wymogów z ust. 4 lub 5 powyżej, w szczególności 
potwierdzające zakupy w terminie nieobjętym Promocją lub ze sklepów nieobjętych 
Promocją, dowody zakupu ze sklepów lub lokalu usługowych nie znajdujących się na 
terenie City Meble, dowody zakupu nieczytelne, zniszczone. 

7. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 



8. Przedstawienie dowodu lub dowodów zakupu opiewających na kwoty będące 
wielokrotnością kwoty wskazanej w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu uprawnia do 
zgłoszenia udziału jednej osoby w jednych Warsztatach. 

 
§ 7 

Warsztaty 
 

1. Nagrodą w promocji jest możliwość udziału w Warsztatach organizowanych w City Meble. 
2. Warsztaty, w których można wziąć udział to: 

a) Udział w warsztacie florystycznym dnia 25.03.2023 roku o godzinie 12:00, 
b) Udział w warsztacie florystycznym dnia 25.03.2023 roku o godzinie 14:00, 
c) Udział w warsztacie florystycznym dnia 25.03.2023 roku o godzinie 16:00, 
d) Udział w warsztacie „Malowanie przy winie” dnia 25.03.2023 roku o godzinie 

18:00. 
3. Ilość miejsc dla Uczestników Warsztatów jest ograniczona i wynosi odpowiednio 

a) dla Warsztatów florystycznych – po 10 osób na każdą godzinę Warsztatów, 
b) dla Warsztatów „Malowanie przy winie” – 20 osób 

4. Wartość nagrody w postaci Uczestnictwa w Warsztacie wynosi 300 zł za Uczestnika, tym 
samym łączna wartość Nagród wynosi 15.000,00 zł. 

5. Liczba nagród w postaci uczestnictwa w Warsztatach jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń Udziału w Warsztatach. 

6. Każdy z Uczestników promocji może wziąć udział w Promocji tylko raz, tj. może zgłosić 
chęć udziału w jednym z Warsztatów za dokonane zakupy za jednorazowym okazaniem 
dowodów zakupu na kwotę wskazaną w § 6 ust. 2 lub jej wielokrotność, przez cały czas 
trwania Promocji. 

7. Uczestnik w trakcie Warsztatów obowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i wytycznych prowadzącego Warsztaty. 

8. Prowadzący Warsztaty ma prawo odsunąć Uczestnika od udziału w Warsztatach w 
przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad udziału w Warsztatach. 

9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Warsztacie, wówczas powinien przesłać 
informację o tej okoliczności do Organizatora na adres mailowy: 
marketing@citymeble.com   

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsce Warsztatu bez podania 
przyczyny. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w 
wybranym warsztacie bez podania przyczyny. 

11. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i 
rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie 
warsztatu w materiale dokumentującym przebieg wydarzeń. Utwór opracowany z 
wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez 
Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) 
materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w 
dowolnych mediach (Internet w szczególności facebook, youtube, tik tok, prasa, radio, 
telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Zgoda ma 
charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie. 

 



§ 8 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji mogą być składane 

przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny 
Organizatora przez cały czas trwania promocji, jednakże nie później niż 7 dni po 
zakończeniu promocji. Reklamacje wpływające po upływie wskazanego powyżej terminu 
nie będą rozpatrywane. 

2. Złożone reklamacje będą rejestrowane i rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika promocji umożliwiające kontakt z nim, w 
tym adres do korespondencji dla możliwości doręczenia powiadomienia o rozpatrzeniu 
reklamacji, jak również zwięzłe przedstawienie faktów i zastrzeżeń lub uwag jakie 
składający reklamacje zgłasza do Organizatora. W przypadku braku podania adresu do 
korespondencji przez składającego reklamację, Organizator pozostawi reklamację bez 
rozpoznania. 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 
 

Rozdział III 
Ochrona danych osobowych 

§9 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji lub Posiadaczy Bonów 
przetwarzanych w celu przeprowadzenia promocji jest Strategia 360 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Aldony 2a/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000083041. 
Adres do korespondencji: 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 20 b 

2. Dane osobowe mogą być przekazane do City Pro Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku jako 
właściciela Galerii Wnętrz City Meble w Gdańsku, o ile jest to uzasadnione celem, dla którego 
przetwarzane są dane osobowe.  

3. Administrator przetwarza następujące, podane dobrowolnie, dane osobowe Uczestnika 
promocji: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego lub adres 
e-mail. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w promocji lub 
rozpatrzenia złożonej reklamacji. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie 
brak możliwości udziału Uczestnika w Warsztatach lub rozpatrzenia złożonej reklamacji. 

5. Uczestnik, składając reklamację, wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów udziału Uczestnika w promocji, z tym zgłoszenia udziału w Warsztatach 
lub rozpoznania reklamacji. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem 
zgody.  

6. Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z Regulaminem Promocji i 
przepisami powszechnie obowiązującymi (w tym w szczególności RODO) w celu:  
a) zgłoszenia udziału w Warsztatach przez Uczestnika i udziału Uczestnika w Warsztatach (na 
podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika  -art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
b) rozpatrzenia złożonej reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze -art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  



c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Dane osobowe pozyskane w związku ze złożoną reklamacją będą przetwarzane do czasu 
rozpoznania reklamacji, a po rozpoznaniu reklamacji przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących Administratorowi danych lub  w stosunku do niego.  

8. Uczestnik Promocji lub Posiadacz Bonu ma prawo:  
a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu;  
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;  
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
d) prawo do przenoszenia danych;  
e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 
związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. 

 

 
Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory, jakie mogłyby wyniknąć w związku z przebiegiem i realizacją promocji 
rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora sąd powszechny. 

 
 
 


