
 

 

UWAGA! Uczestnik wyraża zgodę na udział w Turnieju oraz na przetwarzanie danych osobowych na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie informacji na adres poczty 

elektronicznej Organizatora tj. e-mail trzykoronykonkurs@gmail.com. 

 

 

REGULAMIN MINI TURNIEJU GIER RETRO GALERII TRZY KORONY W NOWYM SĄCZU  

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się MINI 

TURNIEJ GIER RETRO (dalej: „Turniej”). 

2. Turniej odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest w przestrzeni STREFY 

GIER RETRO w Galerii Trzy Korony  ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz. 

3. Organizatorem Turnieju jest CD LOCUM INWESTYCJE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 45/79 (00-347 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659417, NIP 5252694849, REGON 

366376948, posiadająca kapitał zakładowy 50 000,00 zł (dalej: „Organizator”). 

4. Celem Turnieju jest promocja Galerii Stara Trzy Korony. 

 

§ 2 PRZEBIEG TURNIEJU 

1. Turniej odbywa się w dniu 27 stycznia 2020 r. w godzinach 12:00 – 20:00 i składa się z dwóch mini 

turniejów Gier NES Classic Pac-Man i Galaga: 

Pierwszy Mini Turniej 

12.00 - start turnieju 

15.00 - zakończenie turnieju 

15.30 - Zakończenie turnieju rozdanie nagród 

Drugi Mini Turniej 

16.30 - start turnieju 

19.30 - zakończenie turnieju 

20.00 - Zakończenie turnieju rozdanie nagród 

Godziny mogą ulec zmianie. 

2. Zapisy na turniej potrwają od: 25 stycznia 2020 od godziny 11:00 do 27 stycznia 2020 do godziny 11:00 

na STREFIE GIER RETRO. 

3. Zasady turnieju 

a) Każda gra jest punktowana,  

b) Wygrywają 3 osoby, które zgromadzą najwyższą liczbę punktów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Turnieju Uczestników, których działania naruszają 

postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności wypowiedzi powszechnie 
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uznane za obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje lub zasady 

współżycia społecznego, a także wypowiedzi, które negatywnie wpływają na dobre imię lub renomę 

Organizatora. Odpowiedzi takie zostaną usunięte przez Organizatora. 

5. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Turnieju 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

1. Uczestnikami Turnieju (dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby: 

a) pełnoletnie,  

b) będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, 

c) z pełną zdolnością do czynności prawnych, 

d) zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) zapoznały się z treścią Regulaminu i w pełni akceptują jego postanowienia. W przypadku osób 

małoletnich z Regulaminem Konkursu zapoznał się przedstawiciel ustawowy i akceptuje jego 

postanowienia  

f) osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę rodzica/opiekuna na udział w Turnieju. 

2. W Turnieju nie mogą uczestniczyć pracownicy (jak również osoby współpracujące na podstawie umów 

cywilnoprawnych) Organizatora lub podmiotów bezpośrednio z nimi powiązanych, a także członkowie 

ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 

a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu). 

3. Przystępując do Turnieju Uczestnik oświadcza, że: 

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte; 

b) spełnia warunki udziału w Turnieju; 

c) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania 

nagrody; 

d) wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach 

wykonanych podczas Turnieju w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie i niezbędnym do 

przeprowadzenia Turnieju, w tym w celach marketingowych Organizatora, w szczególności 

promocji, reklamy i identyfikacji Turnieju lub Galerii Trzy Korony; 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym 

w niniejszym Regulaminie, w tym na rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika a także imienia, 

nazwiska w celu realizacji obowiązków wynikających z realizacji i promocji Turnieju, w tym wydania 

Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji; 

 

§ 4 NAGRODY 

1. Nagrodami w Turnieju (dalej: „Nagroda”) są: 

a) Dwie nagrody główne – 1 miejsce  

b) Dwie nagrody 2 miejsce) 

c) Dwie nagrody 3 miejsce 



 

 

Organizator potrąci należny podatek dochodowy od wygranej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co Uczestnik biorąc udział w Turnieju wyraża zgodę.  

2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

3. O rozstrzygnięciu Turnieju i sposobie odebrania nagród głównych Organizator poinformuje w dniu 27 

stycznia 2020. 

4. Odbiór Nagrody możliwy będzie w dniu 27 stycznia 2020 r. w Strefie Gier Retro w Galerii Stara 

Ujeżdżalnia. Przy odbiorze Nagrody Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przekazanie danych 

niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (imię i 

nazwisko, PESEL, adres). 

5. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Laureatom nie przysługuje prawo 

zastrzegania szczególnych właściwości lub wysokości Nagrody.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestników, a w szczególności w przypadku braku udostępnienia danych, o których mowa 

w ust. 4, a także w przypadku wyłączenia lub rezygnacji Uczestnika z Turnieju lub niespełnienia przez 

Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Uczestnik 

bezpowrotnie traci prawo do Nagrody.  

 

§ 5 DANE OSOBOWE 

1. W trakcie Turnieju, w szczególności w celu jego prawidłowej realizacji i promocji, wydania Nagród lub 

rozpatrzenia reklamacji mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: imię i 

nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, wizerunku 

Uczestników utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas Turnieju. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Turnieju jest Organizator. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz 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 (dalej jako „RODO”). 

4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Uczestnika wyrażona poprzez podanie 

swoich danych osobowych podczas zapisów do Turnieju. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie 

informacji na adres poczty elektronicznej Organizatora tj. e-mail trzykoronykonkurs@gmail.com. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie danych 

niezbędnych do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO. 

5. Dane osobowe Uczestników podawane w związku z udziałem w Turnieju będą przetwarzane przez 

Organizatora w celu realizacji i promocji Turnieju, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. 

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w trakcie trwania Turnieju i po jego zakończeniu, 

w zakresie jakim będzie to konieczne do realizacji i promocji Turnieju, wydania Nagrody lub rozpatrzenia 

mailto:trzykoronykonkurs@gmail.com


 

 

reklamacji, nie dłużej, jednakże niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących 

powstać z tytułu uczestnictwa w Turnieju lub przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej 

określony w przepisach prawa. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

7. W razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych praw w 

stosunku do danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem na adres: 

trzykoronykonkurs@gmail.com. 

8. Organizator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom na podstawie umów 

zawartych w oparciu o art. 28 RODO. 

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a 

zwłaszcza prawo do: dostępu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych osobowych. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami 

przetwarzania danych osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Turnieju, wydania 

Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące Turnieju można przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

trzykoronykonkurs@gmail.com. 

2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna 

reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Turnieju. 

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz 

oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty 

elektronicznej). 

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni 

roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator 

zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu. 

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub 

zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Turnieju. 
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2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Turnieju. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności turniejowych oraz zmian specyfikacji Nagród bez podawania przyczyny. 

3. Naruszenie przez Uczestników Turnieju któregokolwiek z postanowień Regulaminu Turnieju, a w 

szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie 

nieprawdziwych oświadczeń, w tym w zakresie spełniania warunków Turnieju, naruszenie przepisów 

prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr 

osobistych w związku z uczestnictwem w Turnieju upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z 

Turnieju. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2020 r. 

5. W czasie trwania Turnieju Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 

https://www.facebook.com/GaleriaTrzyKorony/ 
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