
                      
 

Konkurs walentynkowy w Galerii Mosty – regulamin 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Konkurs walentynkowy” i jest zwany dalej 

„Konkursem”.  

 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Atrium Mosty Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175, Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000874009, numer 

NIP: 1133024738, numer REGON: 387746679 (Organizator) 

 

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem Fanpage’a w serwisie 

Facebook (na wallu), pod adresem: https://www.facebook.com/AtriumMosty, na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem.  

 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

 

5. Konkurs prowadzony jest w celu promocji profilu prowadzonego w serwisie Facebook pod 

adresem https://www.facebook.com/AtriumMosty.  

 

6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w 

Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, 

zgodnie z treścią Regulaminu.  

 

7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie CH Galeria Mosty - https://mosty-galeria.pl/ 

 

8. Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych zgłoszonych za pośrednictwem Fanpage'a, w 

szczególności imienia i nazwiska /nicku w serwisie Facebook, w przypadku laureatów - także 

imienia i nazwiska oraz numer-u PESEL, a w przypadku złożenia reklamacji - imienia, 

nazwiska, adresu i numeru telefonu w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. 

 

 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, 

popierany czy związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w 

związku z udziałem w konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.  

 

10. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.02.2023 od godz. 13.00 i trwa do godz. 23.59 dnia 

11.02.2023. Zdjęcia i polubienia zdjęć umieszczane poza powyższymi terminami oraz 

wpisywane w innych miejscach niż pod postem konkursowym nie będą brane pod uwagę.  

 

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa ("Komisja 

Konkursowa") powołana przez Organizatora.  

 

12. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.  

 

ZASADY i UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
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1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami 

w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

2. Udziału w Konkursie nie biorą Uczestnicy, którzy nie zapoznali się z Regulaminem 

dostępnym na stronie CH Galeria Mosty.  

 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie 

Facebook, spełniającego warunki serwisu.  

 

4. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci postu konkursowego na 

https://www.facebook.com/AtriumMosty.   

 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez umieszczenie w serwisie Facebook 

pod postem konkursowym, opublikowanym w dniu 08.02.2023, na tablicy (wallu), na stronie 

https://www.facebook.com/AtriumMosty zdjęcia wykonanego w strefie wydarzenia w dniach 

08.02.2023 – 11.02.2023.  

 

6. Kolejność polubień zdjęć w serwisie Facebook nie ma wpływu na przyznanie nagrody w 

Konkursie.  

 

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod 

konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu, naruszenia przez niego 

warunków Regulaminu lub zasad fair play, a także stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że 

jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do 

Organizatora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych ze zgłoszeniem. 

Wykluczenie Uczestnika może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również 

prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z 

Regulaminem.  

 

8. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń, które naruszają 

dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w 

szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenia 

zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji w każdym czasie treści pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa 

powyżej, a w razie ich stwierdzenia, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, 

na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo 

do pozbawienia Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z 

Regulaminem.  

 

9. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Organizator 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie odpowiedzi, z uwzględnieniem kryterium 

autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do 

wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.  

 

10. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 

i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi w ramach zgłoszenia 

konkursowego zdjęcia i treści wypowiedzi. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi 

wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób 
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trzecich na skutek eksploatacji wadliwej - w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu 

poprzednim.  

 

11. Zgłoszenia konkursowe mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i 

promocyjnych Organizatora, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych, w serwisie 

www.facebook.com, na fanpage’u https://www.facebook.com/AtriumMosty.   

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności związane z 

korzystaniem z serwisu Facebook z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i 

wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym, Uczestnik 

przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

swoich danych osobowych zgłoszonych za pośrednictwem Fanpage'a, w szczególności imienia i 

nazwiska /nicku w serwisie Facebook, w przypadku laureatów - także imienia i nazwiska oraz 

numer-u PESEL, a w przypadku złożenia reklamacji - imienia, nazwiska, adresu i numeru 

telefonu w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. 

 

2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a dane te 

będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE - wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

 

3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na 

warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

 

4. Zważywszy, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji 

Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego 

danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe 

zostaną wykluczone z Konkursu i utraci też prawo do ewentualnej nagrody.  

 

5. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako laureata 

Konkursu w serwisie Facebook w postaci imienia i nazwiska lub nicku w serwisie Facebook 

oraz udostępnionego w konkursie zdjęcia.  

 

NAGRODY 

 

1. Trzy zdjęcia, które otrzymają największą ilość polubień lub/i komentarzy zostaną nagrodzone.  

 

2. W ciągu trwania Konkursu Organizator przyzna nagrody:  

I nagroda – voucher o wartości 500 zł do SPA dla dwojga- 1 szt 

II nagroda - voucher o wartości 300 zł na kolacje dla dwojga- 1 szt. 

III-VI nagroda - voucher o wartości 25 zł na bilet do kina- 8 szt./ 4 pary 

Jeżeli ustawodawca przewidział okoliczności zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego od 

podatku, to będą one zastosowane.  
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3. Lista laureatów zostanie opublikowana dnia 13.02.2023.  

 

4. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.  

 

5. O wygranej w Konkursie Laureat powiadomiony zostanie poprzez publikację zwycięskiej 

odpowiedzi oraz imienia nazwiska /nicku Uczestnika na Fanpage'u: 

https://www.facebook.com/AtriumMosty oraz poprzez komentarz pod zwycięską odpowiedzią.  

 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem Konkursu poprzez 

wiadomość prywatną w serwisie Facebook i przesłanie danych potrzebnych do odbioru nagrody 

(imię, nazwisko, PESEL) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty publikacji listy 

zwycięzców. W przypadku braku kontaktu w przewidzianym czasie bądź rezygnacji przez 

Laureata z nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa, a nagroda zostaje do dyspozycji 

Organizatora.   

 

7. Odbiór nagród odbywa się w CH Atrium Mosty Tysiąclecia 2A, 09-402 Płock, w dniu 

14.02.2023, w godz. 12.00 -18.00. W celu odebrania Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do 

okazania dowodu osobistego i oświadczenia zawierającego zgodę Uczestnika na przetwarzanie 

jego danych osobowych. Powyższe czynności są warunkami do wydania nagrody.  

 

8. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają wymianie, jak również zamianie na ich 

równowartość pieniężną.  

 

9. Laureat traci prawo do nagrody, jeśli: a) odmówi przyjęcia nagrody; b) kontakt z 

Uczestnikiem nie będzie możliwy; c) nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, a w szczególności wskutek podania nieprawidłowych danych lub 

braku aktualizacji danych Laureata; d) Uczestnik nie spełnia warunków Regulaminu 

uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.  

 

10. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub taka, co do 

której Laureat utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do 

dyspozycji Organizatora.  

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na adres: Biuro CH Galeria Mosty Tysiąclecia 2A, 09-402 Płock, z 

dopiskiem: "Reklamacje – “Konkurs walentynkowy”.  

 

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą 

być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.  

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis Uczestnika.  

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.  

 

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu.  
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6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. O decyzji 

Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie. Decyzja Organizatora zawierająca 

uzasadnienie zostanie nadana do Uczestnika, na adres podany przez Uczestnika, w terminie 2 dni 

roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 6  

 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności Konkursowych.  

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2023.  

 

DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE 

 

W związku z Twoim uczestnictwem w konkursie „Konkurs walentynkowy” i wyrażeniem 

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Centrum 

Handlowe Atrium Mosty, informujemy iż:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Atrium Mosty Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175, Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000874009, numer NIP: 1133024738, numer REGON: 387746679 („Administrator”). 

2. Z Administratorem można kontaktować się: listownie na adres: Biuro CH Galeria Mosty 

Tysiąclecia 2A, 09-402 Płock 

3. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą 

przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych 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 (dalej: „RODO”) oraz w celu 

przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

tym na podany adres e-mail i numer telefonu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6.1a 

RODO, czyli Twoja zgoda.  

5. Administrator może przekazywać dane osobowe swoim dostawcom, którym zleca usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. hosting i usługi IT, działania 

reklamowe i marketingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownych 

umów i zgodnie z poleceniami Administratora.  

6. Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski obszar Gospodarczy 

(EOG) do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony na podstawie stosownej 

decyzji Komisji Europejskiej lub w ramach standardowych klauzul umownych wydanych 

przez Komisję Europejską.  

7. Masz prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia 

danych i ich ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody.  



                      
 

8. W przypadku udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

możesz ją wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać 

kontaktując się z Administratorem.  

9. Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub zgody na otrzymywanie informacji handlowych. 

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ich w celach 

marketingowych jest dobrowolne. 


