Załącznik nr 6
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„PRZYPROWADŹ SĄSIADA ODBIERZ iPada”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem akcji promocyjnej "PRZYPROWADŹ SĄSIADA ODBIERZ iPADA" (dalej jako „Akcja
Promocyjna”), jest DewelopArt Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82, NIP: 899-271-53-66 , REGON:
021494193, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000382535, (dalej zwaną „Organizatorem”).
Czas trwania Akcji Promocyjnej – bez ograniczeń czasowych – do odwołania.
Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest pod adresem www.dewelopart.pl oraz w siedzibie
Organizatora we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82.
Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin.
Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która nabyła od Organizatora lokal mieszkalny w ramach przedsięwzięcia
deweloperskiego pod nazwą:
- „Ornamento” we Wrocławiu, przy ul. Krzyckiej 80 – 80c;
- „Colore” we Wrocławiu, przy ul. Karmelkowej 72-74;
- „Scalino” we Wrocławiu, przy ul. Kościelnej 12 i ul. Burczanej 9b,
- „Cortile” we Wrocławiu przy ul. Suwalskiej 22-34;
- „Scalino 2” we Wrocławiu, przy ul. Kościelnej 10a – 10b
- „Vicino” we Wrocławiu, przy ul. Jesionowej 35-37
- „Vicolo” we Wrocławiu, przy Al. Śliwowej 11-11d
- „Lontano” we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 9-11, ul. Kościańskiej 23-53
- „Abitare” we Wrocławiu przy ul. Jordanowskiej 55, 55a, 55b, 55c
(dalej zwana „Uczestnikiem”).
Przez nabycie rozumie się zawarcie aktu notarialnego sprzedaży lub umowy deweloperskiej w
przedsięwzięciu: „Cortile”, „Ornamento”, „Colore”, „Scalino”, „Scalino 2”, „Vicino”,
„Vicolo”, „Lontano” oraz „ Abitare”( dalej zwane „Nabycie”).
Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie atrakcyjności oferty handlowej lokali mieszkalnych
oferowanych przez Organizatora w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Vicolo”
we Wrocławiu, przy Al. Śliwowej 11-11d, przedsięwzięcia deweloperskiego „Lontano”
realizowanego we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 9-11 i ul. Kościańskiej 23-53 oraz przedsięwzięcia
deweloperskiego „ Abitare” przy ul. Jordanowskiej 55, 55a, 55b, 55c.
Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji Promocyjnej jest obowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.
§2
PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ
W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik, który w okresie jej trwania poleci innej osobie fizycznej
nie będącej dotychczas klientem Organizatora (dalej zwanej „Nabywcą”) lokale mieszkalne
znajdujące się w ofercie Organizatora obejmującej przedsięwzięcie „Vicolo” we Wrocławiu, przy
Al. Śliwowej 11-11d lub przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą „Lontano” we Wrocławiu przy
1

ul. Złotnickiej 9-11 i ul. Kościańskiej 23-53 lub „ Abitare” przy ul. Jordanowskiej 55, 55a, 55b, 55c,
a Nabywca zawrze z Organizatorem umowę deweloperską, której przedmiotem będzie zakup
wybranego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Organizatora w ramach wyżej wymienionych
przedsięwzięć deweloperskich (dalej zwaną „Umową deweloperską”) i wpłaci na poczet ceny
sprzedaży 100% ceny, otrzyma od Organizatora Tablet Apple iPad, wi-fi 4G 16GB (dalej zwany
„iPadem”).
1. iPady nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Uczestnikom nie
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych iPadów.
2. iPady oferowane w ramach Akcji Promocyjnej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych, posiadają gwarancję producenta oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§3
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Z tytułu udziału w akcji promocyjnej związanej z zakupem mieszkań w przedsięwzięciu
deweloperskim pod nazwą „VICOLO”, „LONTANO”, „ABITARE” Uczestnikowi przysługuje:
a) nagroda rzeczowa, o której mowa w § 2 regulaminu oraz
b) nagroda pieniężna w wysokości 18% równowartości brutto nagrody rzeczowej,
z zastrzeżeniem, iż równowartość brutto nagrody rzeczowej to iloczyn wartości nagrody
rzeczowej i wskaźnika 1,2195.
2. W związku z otrzymaniem nagrody rzeczowej i pieniężnej z tytułu akcji promocyjnej Uczestnik
otrzyma od Organizatora imienną deklarację podatkową PIT-8C. Uzyskany przychód z tytułu
otrzymanych nagród Uczestnik zobowiązany będzie do samodzielnego rozliczenia w rocznym
zeznaniu podatkowym, a tym samym do odprowadzenia z tego tytułu podatku do Urzędu
Skarbowego.
§4
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnik, który zarejestruje swój udział w Akcji Promocyjnej na stronie internetowej
Organizatora, znajdującej się pod adresem: www.dewelopart.pl wypełniając formularz opisany w
§ 5 w okresie trwania Akcji Promocyjnej i poleci Nabywcy lokale mieszkalne znajdujące się w
ofercie Organizatora obejmującej przedsięwzięcie deweloperskie „Vicolo” przy Al. Śliwowej 1111d lub „Lontano” przy ul. Złotnickiej 9-11 i ul. Kościańskiej 23-53 lub „ Abitare” przy ul.
Jordanowskiej 55, 55a, 55b, 55c, a Nabywca zawrze z Organizatorem Umowę deweloperską na
zakup wybranego lokalu mieszkalnego i wpłaci na poczet ceny sprzedaży 100 % ceny, otrzyma od
Organizatora iPada tj. nagrodę rzeczową, a także związaną z nią nagrodę pieniężną, o której mowa
w § 3 ust. 1 pkt b regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Warunkiem weryfikacji Uczestnika i otrzymania iPada jest wskazanie przez Nabywcę na piśmie
danych Uczestnika w postaci jego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu,
ewentualnie adresu e - mail oraz wyrażenie przez Nabywcę zgody na przekazanie Uczestnikowi
informacji o spełnieniu przez Nabywcę warunków Akcji Promocyjnej objętej Regulaminem. W tym
celu Nabywca wypełni w siedzibie Organizatora formularz, stanowiący Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
3. Nabywca nie może być klientem Organizatora, przez co rozumie się, że do dnia zgłoszenia się
Nabywcy do Organizatora nie nabył on, w rozumieniu § 1 ust. 7, od Organizatora jakiegokolwiek
lokalu mieszkalnego.
4. W terminie 3 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę osoby Uczestnika, Organizator
powiadomi Uczestnika o zgłoszeniu jego osoby przez Nabywcę, pod warunkiem spełnienia
wymogów określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
5. Uczestnik ma prawo w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 4
powyżej, poinformować Organizatora o ewentualnych uwagach lub zastrzeżeniach odnośnie jego
zgłoszenia przez Nabywcę. Po upływie ww. terminu uznaje się, że Uczestnik nie zgłasza żadnych
uwag ani zastrzeżeń odnośnie zgłoszenia.
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6. W terminie 14 dni roboczych od zawarcia pomiędzy Organizatorem i Nabywcą Umowy
deweloperskiej i wpłaty przez Nabywcę 100% ceny sprzedaży, Organizator powiadomi Uczestnika
telefonicznie lub e -mailowo o przyznaniu mu iPada.
7. iPad tj. nagroda rzeczowa, a także związana z nią nagroda pieniężna, o której mowa w § 3 ust. 1
pkt b regulaminu zostaną przekazane Uczestnikowi w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni
od powiadomienia o nagrodzeniu go iPadem.
8. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie organów
zarządzających oraz członkowie ich rodzin oraz Pośrednicy.
9. Uczestnik zobowiązany jest pisemnie potwierdzić odbiór iPada tj. nagrody rzeczowej, a także
związanej z nią nagrody pieniężnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt b regulaminu poprzez
podpisanie oświadczenia zawartego w drugiej części formularza - stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu
10. W przypadku nieodebrania iPada tj. nagrody rzeczowej, a także związanej z nią nagrody
pieniężnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt b regulaminu przez Uczestnika w terminie 30 dni od
daty powiadomienia go przez Organizatora o przyznaniu iPada, Uczestnik traci prawo do jej
odbioru, a iPad przechodzi na własność Organizatora
§5
1. Uczestnik może zarejestrować się w Akcji Promocyjnej w całym okresie jej trwania.
2. Aby zarejestrować się w Akcji Promocyjnej należy wejść na stronę www.dewelopart.pl
i wypełnić pierwszą część zamieszczonego na niej formularza – stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z AKCJĄ PROMOCYJNĄ
"PRZYPROWADŹ SĄSIADA DOSTANIESZ IPADA"
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie strony internetowej
lub inne utrudnienia spowodowane z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Uczestnikowi nie przysługują wobec
Organizatora, żadne roszczenia.
§7
REKLAMACJE
1. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. Reklamacje dotyczące iPadów należy zgłaszać wyłącznie zgodnie z warunkami gwarancji
udzielonej przez producenta i dołączonej do iPada.

§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
1. Uczestnik rejestrujący swój udział w Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora lub za
pośrednictwem strony internetowej wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji jego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
zgodnie z postanowieniami regulaminu.
2. Ponadto Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych w celach
marketingowych. Uczestnik proszony jest przez Organizatora również o wyrażenie zgody
przesyłanie mu informacji handlowych droga elektroniczną.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest DewelopArt Fidelis spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82, NIP: 899271-53-66 , REGON: 021494193, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000382535. Kontakt z administratorem w sprawach z zakresu
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ochrony danych oraz realizacji praw Uczestnika możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@dewelopart.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
Podstawa prawną przetwarzania danych Uczestnika jest jego zgoda (art. 6 ust.1 a Rodo). Dane
przetwrzane są w celu realizacji uczestnictwa Uczestnika w Akcji Promocyjnej zgodnie z jej
regulaminem, w tym przygotowania celem rozliczenia z Urzędem Skarbowym nagrody rzeczowej
w przypadku otrzymania jej przez uczestnika. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym
momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi
wskazanymi w pkt 3.
Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom wspierającym Organizatora
w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych. Kategorie odbiorców danych to podmioty świadczące usługi pocztowe,
obsługę księgowa i podatkową lub prawną, dostawców usług IT, hostingowych, usługi
teleinformatyczne.
Dane będą przekazywane i przechowywane na terenie USA tylko i wyłącznie w formie
zaszyfrowanej w ramach usługi hostingowej zgodnie z regulaminem usługodawcy. Komisja
Europejska stwierdziła adekwatność stopnia ochrony w przypadku przekazania decyzją
wykonawcza z dnia 12 lipca 2016r. nr 2016/1250- Tarcza Prywatności.
Dane Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora do momentu wydania nagrody
rzeczowej i rozliczenia jej z Urzędem Skarbowym oraz przez okres wynikający z przepisów prawa
podatkowego.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W celu wykonania wymienionych praw, Uczestnik powinien
skierować swoje żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres
Organizatora.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Akcji
Promocyjnej, w przypadku jej nie udzielenia udział w akcji nie jest możliwy. Nie udzielenie zgody
na przetwarzanie danych w celu marketingowym nie wyłącza możliwości udziału w akcji.

§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NABYWCY
1. Nabywca wypełniając formularz, w którym przekazuje Organizatorowi informacje o Uczestniku,
który polecił mu przedsięwzięcie deweloperskie Organizatora, wyraża zgodę na przekazanie
Uczestnikowi informacji o spełnieniu przez niego warunków Akcji Promocyjnej oraz wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych w celu realizacji akcji.
2. Administratorem danych osobowych Nabywcy jest DewelopArt Fidelis spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82, NIP: 899271-53-66 , REGON: 021494193, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000382535. Kontakt z administratorem w sprawach z zakresu
ochrony danych oraz realizacji praw Uczestnika możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych Nabywcy jest jego zgoda (art. 6 ust.1 a Rodo). Dane
przetwrzane są w celu realizacji uczestnictwa Nabywcy w Akcji Promocyjnej zgodnie z jej
regulaminem. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie
wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 2.
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4. Dane osobowe Nabywcy mogą być udostępniane innym podmiotom wspierającym Organizatora w
wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych. Kategorie odbiorców danych to podmioty świadczące usługi pocztowe,
obsługę księgowa i podatkową lub prawną, dostawców usług IT, hostingowych, usługi
teleinformatyczne.
5. Dane będą przekazywane i przechowywane na terenie USA tylko i wyłącznie w formie
zaszyfrowanej w ramach usługi hostingowej zgodnie z regulaminem usługodawcy. Komisja
Europejska stwierdziła adekwatność stopnia ochrony w przypadku przekazania decyzją
wykonawcza z dnia 12 lipca 2016r. nr 2016/1250- Tarcza Prywatności.
6. Dane Nabywcy będą przechowywane przez Organizatora do momentu wydania nagrody
rzeczowej i rozliczenia jej z Urzędem Skarbowym oraz okres wynikający z przepisów prawa
podatkowego.
10.Nabywcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W celu wykonania wymienionych praw, Nabywca powinien
skierować swoje żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres
Organizatora.
7. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Akcji
Promocyjnej, w przypadku jej nie udzielenia udział w akcji i wydanie nagrody rzeczowej
Uczestnikowi nie będzie możliwy.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub
uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zakończenia Akcji Promocyjnej, o czym
zawiadomi poprzez ogłoszenie na stronie www.dewelopart.pl przynajmniej na 7 dni przed
planowanym skróceniem lub zakończeniem Akcji Promocyjnej. Skrócenie Akcji Promocyjnej nie
może naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z
tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
DewelopArt Fidelis
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
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