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Regulamin akcji 

„Chodźmy razem na spacer!” 

 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod nazwą „Chodźmy razem na spacer!” (dalej „Akcją”) jest Valkea Media 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 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 0000291933, o numerze identyfikacji 

podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“) 

działając na zlecenie Galerii Dominikańskiej z siedzibą we Wrocławiu, Plac Dominikański 3. 

2. Partnerem akcji „Chodźmy razem na spacer” jest Muzeum Architektury we Wrocławiu. 

3. Akcja przeznaczona jest dla klientów Galerii Dominikańskiej, zlokalizowanej przy ul. Plac Dominikański 3,  

we Wrocławiu („Galeria Dominikańska”).  

4. Akcja prowadzona będzie w okresie 07.09 – 28.09.2019 r.(„Okres Akcji”)  

5. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

 

§2 

UCZESTNICY AKCJI 

 

1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji spełnia łącznie następujące 

warunki („Uczestnik Akcji”): 

a) ukończyła 18 lat lub jest osobą niepełnoletnią z opiekunem; 

b) posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.  

z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

d) nie jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą usługi na podstawie innej umowy 

cywilno-prawnej, przez Galerię Dominikańską lub Organizatora Akcji. Z akcji wyłączone zostają również  

jej osoby najbliższe. Osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty  

w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, („Osoba Najbliższa”); 

e) nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, który zawarł z Galerią 

Dominikańską umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również jego pracownicy i osoby świadczące 

dla niego usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe; 

f) nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, który na terenie Galerii 

Dominikańskiej posiada punkty handlowe lub usługowe, jak również jego pracownicy i osoby świadczące 

dla niego usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe; 

g) nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, które na terenie Galerii 

Dominikańskiej wykonują czynności związane z obsługą Galerii Dominikańskiej, w tym związane z agencją 

ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc., jak również ich pracownicy i osoby 

świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe; 

h) nie jest osobą, biorącą bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji. 
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§3 

O AKCJI 

 

1. Akcja „Chodźmy razem na spacer” składa się z 4 bezpłatnych spacerów połączonych ze zwiedzaniem obiektów 

na terenie Wrocławia („Spacer”). 

2. Terminarz spacerów dostępny jest na stronie www.galeria-dominikanska.pl. 

 

 

§4 

ZAPISY I UCZESTNICTWO 

 

1. Zapisów na Spacer dokonać można wysyłając wiadomość e-mail na adres wroclawnanowo@valkea.com,  
w temacie wiadomości należy wpisać „Spacer” wraz z datą (np. Spacer 07.09), w treści wiadomości należy 
podać ilość osób zgłaszanych na Spacer, przy czym jedna osoba może zgłosić uczestnictwo maksymalnie  
5 osób. 

2. Potwierdzeniem udziału w Spacerze w wybranym dniu jest e-mail zwrotny informujący o udziale. 

3. Na każdy spacer obowiązują osobne zapisy. 

4. Zapisy rozpoczynają się 04.09.2019 roku i kończą się w momencie wyczerpania miejsc. 

5. Można zapisać się na dowolną liczbę spacerów, jednak w przypadku niepojawienia się na którymkolwiek, 

odwołane zostają wszystkie pozostałe rezerwacje. 

6. Na każdy spacer wyznaczony jest limit uczestników:  

07.09 - Galeria Dominikańska zabierze cię na spacer : 25 osób 

14.09 - Początek nad rzeką: 25 osób 

21.09 - Wielkie przebudowy: 15 osób 

28.09 - Było – Jest – Będzie: 25 osób. 

7. Zgłaszający musi mieć skończone 18 lat. 

8. Osoby niepełnoletnie muszą zostać zgłoszone przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

9. Osoby niepełnoletnie muszą przez cały czas trwania spaceru pozostawać pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego.  

10. W przypadku, kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w spacerze, na który dokonał zapisu, 

zobowiązany jest poinformować o tym organizatora drogą mailową. 

11. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu zbiórki - punkcie informacji zlokalizowanym na parterze 

Galerii Dominikańskiej („Punkt Obsługi Akcji”) - 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Każdy uczestnik 

Akcji otrzymuje upominek - bawełnianą torbę z nadrukiem, mapkę turystyczną oraz bilet wstępu do Muzeum 

Architektury we Wrocławiu („Upominek”), w zamian za Upominek nie można otrzymać ekwiwalentu 

pieniężnego lub rzeczowego. 

12.  Mapa, będąca częścią Upominku, zostanie ostemplowana i nie może być używana jako podstawa do odbioru 

nagrody w akcji „Mapy turystyczne” organizowanej przez Galerię Dominikańską, w której za mapkę otrzymać 

można torbę z nadrukiem. 

13. Organizator utrwalał będzie przebieg Akcji w ramach fotorelacji na co Uczestnicy wyrażają zgodę. Fotorelacja 

ta lub jej fragmenty pojawić się może na stronie www oraz w kanałach social media Galerii Dominikańskiej 

lub Organizatora.  

 

 

§5  

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 

1. W ramach Akcji przewarzane są dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu komunikacji z osobami 

zgłaszającymi udział w Spacerze oraz wizerunek uczestnika Spaceru utrwalony w fotorelacji. 

http://www.galeria-dominikanska.pl/
mailto:wroclawnanowo@valkea.com
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2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Akcji. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. W celu skontaktowania się z Inspektorem 

Ochrony Danych Organizatora, Uczestnik może wysłać wiadomość e-mail na adres: 

daneosobowe@valkea.com. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest prawnie uzasadniony interes 

(art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w postaci wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają: 

a. prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,  

b. prawo do ich sprostowania,  

c. prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego żeby Organizator dalej 

przetwarzał dane,  

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, 

f. prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych na 

podstawie tej zgody, 

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

w przypadku gdy dojdzie do naruszenia przetwarzanych danych. 

6. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na odwołanie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje 

potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: daneosobowe@valkea.com lub pisemnie na adres 

Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

jednoznaczne z rezygnacją z postępowania reklamacyjnego. 

7. Dane osobowe nie będą ̨ podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą ̨ przechowywane dłużej niż ̇ jest to 

niezbędne do osiągniecia ww. celów przetwarzania. 

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystępując do Akcji, Uczestnik Akcji akceptuje Regulamin. 

2. Treść Regulaminu jest dostępna w Punkcie Obsługi Akcji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, 

administracyjnych i innych w ramach realizacji Promocji, podwykonawcom Organizatora.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulainu w każdej chwili trwania Akcji. Prawo to przysługuje 

jedynie w momencie zmiany regulaminu nie obniżającej korzysci Uczestnika Akcji.  


