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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

Perłowa Dolina - Drzwi Otwarte 

 

§ 1 

[Postanowienia Ogólne] 

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą Perłowa Dolina - Drzwi Otwarte 

(dalej zwana Akcją Promocyjną) 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej Perłowa Dolina - Drzwi Otwarte jest spółka NK Polska 

Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-068 

Bydgoszcz) przy ul. Stary Port 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 

0000401440, posługująca się numerem NIP: 967-135-22-39 oraz REGON: 341206766 (dalej zwana 

Organizatorem). 

3. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób pełnoletnich, dysponujących pełną zdolnością do 

czynności prawnych, które są zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego z oferty Organizatora 

(dalej zwani Uczestnikami) w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 

4. Akcja Promocyjna będzie organizowana na terenie Polski, w okresie od dnia 15 czerwca 2019 roku 

do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., nr 165  ze zmianami), ani też 

żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę. 

6. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora. 

 

§ 2 

[Zasady Akcji Promocyjnej] 

1. Organizator oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej realizuje 

przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą Perłowa Dolina u zbiegu ulic Kossaka, Pięknej i Orlej w 

Bydgoszczy, w ramach którego wybudowanych ma zostać między innymi 235 lokali mieszkalnych. 

2. Na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, Organizator zapewnia Uczestnikom 6.000,00 

(słownie: sześć tysięcy 00/100) złotych brutto jednorazowej zniżki od przedstawionej w karcie 

mieszkania regularnej ceny ofertowej mieszkania wraz z komórką lokatorską lub mieszkania wraz 

z komórką lokatorską i miejscem postojowym. Zniżka dotyczy wyłącznie lokali z I Etapu Inwestycji 

Perłowa Dolina. 

3. Wskazana powyżej zniżka będzie w pierwszej kolejności zaliczana na poczet ceny komórki 

lokatorskiej, następnie na poczet ceny sprzedaży miejsca postojowego, a w ostatniej kolejności na 

poczet ceny lokalu mieszkalnego.  

4. Z opisanych powyżej warunków promocyjnych, może skorzystać Uczestnik, który spełni łącznie 

poniższe warunki: 

a. w dniu 15 czerwca 2019 roku odwiedzi miejsce Inwestycji w ramach organizowanych przez 

Organizatora Dni Otwartych na Inwestycji Perłowa Dolina i otrzyma od przedstawiciela 

Organizatora voucher zniżkowy, 

b. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku zawrze z Organizatorem 

umowę deweloperską (w rozumieniu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) dotyczącą wybranego przez Uczestnika lokalu 

mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz ewentualnie miejscem postojowym. 
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5. Z Akcji Promocyjnej nie mogą korzystać klienci, którzy przed dniem jej rozpoczęcia zawarli z 

Organizatorem umowę rezerwacyjną lub deweloperską. 

 

§ 3 

[Postępowanie Reklamacyjne] 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora pisemnej reklamacji 

przesłanej listem poleconym w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

reklamacji. 

2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia 

reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje 

należy kierować na adres Organizatora podany w § 1 Regulaminu. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, w imieniu którego  

zgłaszana jest reklamacja (imię, nazwisko, dokładny adres), datę i miejsce zdarzenia, którego 

dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności 

uzasadniających reklamację. 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 

dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym. 

 

§ 4 

[Ochrona Danych Osobowych] 

1. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych Uczestnika, imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, numer PESEL.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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)Organizator  informuję, iż: 

2.1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka NK Polska Development  sp. z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy przy ul. Stary Port 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000401440, posługująca się numerem NIP: 967-135-22-39 oraz 

REGON: 341206766. 

2.2. Mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, 

można się kontaktować z Organizatorem korespondencyjnie lub mailowo.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Akcji Promocyjnej oraz w celach realizacji 

ewentualnych umów deweloperskich. 

4. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale jest 

warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, 

przysługują następujące prawa: 

5.1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

5.2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

5.3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

5.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych); 

5.5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

5.6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
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5.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5.8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

§ 5 

[Postanowienia Końcowe] 

1. Organizator Akcji Promocyjnej jest odpowiedzialny za jej organizację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione 

celem Akcji Promocyjnej i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 

oraz nie naruszy praw nabytych Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie 

Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w siedzibie Organizatora i na stronie 

internetowej Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 


