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REGULAMIN PROMOCJI 

„Promocja świąteczna 2022” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR PROMOCJI 

Organizatorem promocji „Promocja świąteczna 2022”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka 

IgnerHome sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Świdnicy, ul. Licznikowa 17, 58-100 Świdnica, 

NIP 897 17 78 367, KRS: 0000398595, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 2 

OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 

Promocja obowiązuje w okresie od dnia 6 grudnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie (zwany 

dalej: „Okresem obowiązywania Promocji”). 

 

§ 3 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

1. W Promocji może wziąd udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolnośd do czynności 

prawnych, spełniająca wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwana dalej 

„Uczestnikiem”. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji, poza pozostałymi warunkami wynikającymi z treści 

Regulaminu, jest skuteczne zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem, w Okresie 

obowiązywania Promocji, umowy deweloperskiej albo przedwstępnej umowy sprzedaży, 

dotyczącej lokalu mieszkalnego, oferowanego w sprzedaży przez Organizatora w inwestycji 

„Vivant Home” lub „Przystao Droga Polna”, objętego Promocją, zwanego dalej „Lokalem”, oraz 

złożenie Organizatorowi na piśmie ważnego oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Regulaminu. 

3. Promocją objęte są wybrane oferowane w sprzedaży Lokale w inwestycjach wymienionych w 

pkt.2. Listę mieszkao biorących udział w promocji stanowi Załącznik nr 1.  

4. W Promocji nie mogą wziąd udziału: 

a) osoby, które zawarły jedną z umów, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, w okresie 

poprzedzającym dzieo rozpoczęcia Okres obowiązywania Promocji tj. przed dniem 6 grudnia 

2022 r. lub po zakooczeniu Okresu obowiązywania Promocji tj. po dniu 31 stycznia 2019 r., 

b) osoby, które zawarły umowę, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, poza Okresem 

obowiązywania Promocji, a w Okresie obowiązywania Promocji zawarły do niej aneks, 

porozumienie lub jakikolwiek inny dokument mający wpływ na jej treśd. 

 

§ 4 

ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI 

1. Uczestnikom Promocji, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, 

przysługiwad będą: 

a. bon na zakupy RTV/AGD w sklepie MyCenter w Świdnicy na kwotę: 5 000zł brutto (dalej: 

Bon MyCenter) pod warunkiem podpisania umowy z partnerem Organizatora (firmą INS z 
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siedzibą w Świdnicy) na wykooczenie mieszkania; 

b. zwolnienie z taksy notarialnej (przy umowie deweloperskiej) przy zakupie mieszkania 

objętego promocją. 

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) 

świadczenia promocyjnego. 

3. Wykonanie świadczenia promocyjnego, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b i c Regulaminu, polega 

na wydaniu Uczestnikowi przez Organizatora jednego odcinka bonu, opiewającego na kwotę 

5 000zł brutto.  

4. Bon, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b i c Regulaminu, ważny jest do 31 stycznia 2022 r.  

5. Bon, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b i c Regulaminu, wydawany jest Uczestnikowi w terminie 5 

dni roboczych, od dnia zawarcia umowy na wykooczenie mieszkania. 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez Uczestnika, niezależnie od 

przyczyny, lub przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, bon podlega 

zwrotowi, a w przypadku jego wykorzystania, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty 

pieniężnej w wysokości równej wartości 5 000zł. 

 

§ 5 

SPOSÓB REALIZACJI BONÓW 

1. Wykonanie uprawnieo wynikających z bonu, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. a Regulaminu 

polegad będzie na wyborze przez Uczestnika asortymentu w sklepie MyCenter i dokonania 

zapłaty za niego za pomocą Bonu MyCenter.  

2. Szczegóły dostawy produktów Uczestnik ustala indywidualnie z przedstawicielem MaxElektro.  

3. Uczestnik nabywa produkty bezpośrednio u Sprzedawcy towaru tj. w sklepie MyCenter. 

Sprzedawca towaru wystawia fakturę bezpośrednio na Uczestnika. 

4. W przypadku nabycia towarów, których cena lub łączna cena przekraczad będzie wartośd bonu, 

Uczestnik zobowiązany jest dopłacid różnicę ceny na rzecz Sprzedawcy towaru. 

5. W przypadku nabycia towarów, których cena lub łączna cena nie będzie przekraczad wartości 

bonu, Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wydania w pieniądzu lub bonie zastępczym 

różnicy pomiędzy ceną a wartością bonu. 

6. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania bonu, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. a Regulaminu, 

tylko raz tj. podczas jednokrotnych zakupów. 

 

§6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby realizacji Promocji jest dobrowolne, 

niemniej jednak niezbędne do skorzystania z Promocji. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) 

oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: 

„Ustawa”). 
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3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika będą 

przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO tj. na potrzeby 

realizacji umowy i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest 

organizacja Promocji. 

4. Dane osobowe Uczestników, przekazane w związku z uczestnictwem w Promocji, mogą zostad 

powierzone przez Organizatora do przetwarzania innym podmiotom trzecim w celu wypełnienia 

zobowiązao wynikających z Promocji w stosunku do jej Uczestników, w szczególności 

polegających na umożliwieniu realizacji bonów. 

5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec 

przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Organizatora. 

7. W celu wykonania uprawnieo, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Uczestnik powinien 

skontaktowad się z Organizatorem. 

8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora 

narusza przepisy RODO lub Ustawy. 

9. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu realizacji Promocji będą przechowywane aż do jej 

zakooczenia, jak również po jej zakooczeniu, jeśli ich dalsze przechowywanie będzie konieczne do 

realizacji celów, dla których dane zostały zebrane. 

10. Uczestnik może kontaktowad się bezpośrednio z powołanym u Organizatora Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych w razie jakichkolwiek pytao lub zastrzeżeo związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych w związku z Organizacją Promocji. Z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych powołanym u Organizatora można kontaktowad się pod adresem e-mail: 

rodo@ignerhome.pl. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, niezależnie od innych postanowieo niniejszego 

Regulaminu, jest przekazanie Organizatorowi pisemnego i ważnego oświadczenia o wzięciu 

udziału w Promocji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. Sprzedawcą towarów w przypadku Bonu MyCenter jest: P.H. Independent Sp. j. M.Łesyk, ul. 

Spółdzielcza 14, 58-100 Świdnica. 

3. Regulamin dostępny będzie każdorazowo w biurze sprzedaży IgnerHome Sp. z oo. Spółka 

komandytowa, ul. Licznikowa 1, 58-100 Świdnica. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie w 
szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „Promocja świąteczna 2022” 

 

Lista mieszkao objętych promocją „Promocja świąteczna 2022”: 

 

Kosynierów 3A/12 B-1/2/4/3 

Kosynierów 3A/18 B-1/3/4/3 

Kosynierów 3A/20 B-1/3/2/3 

Kosynierów 3A/26 B-1/4/2/3 

Kosynierów 3/23 B-2/2/6/3 

Kosynierów 3/39 B-2/4/6/3 

Kosynierów 3A/11 B-1/1/5/3 

Kosynierów 3A/1 B-1/0/6/3 

 

 

Parkowa 20C/7 C-4/1/3/2 

Parkowa 20B/8 C-1/1/4/3 

Parkowa 20B/12 C-1/2/4/3 

Parkowa 20B/20 C-1/4/4/3 

Parkowa 20A/4 C-2/1/1/3 

Parkowa 20A/7 C-2/2/1/3 

Parkowa 20A/13 C-2/4/1/3 

Parkowa 20/13 C-3/4/1/3 

Parkowa 20C/4 C-4/0/4/4 

Parkowa 20C/5 C-4/1/1/4 

Parkowa 20C/9 C-4/2/1/4 

 

Polna Droga 13/1 B-1/0/1/3 

Polna Droga 13/8 B-1/0/8/3 

Polna Droga 13/14 B-1/1/6/3 

Polna Droga 13/19 B-1/2/3/3 
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Polna Droga 13/24 B-1/2/8/3 

Polna Droga 13/25 B-1/3/1/3 

Polna Droga 19/9 C-1/1/1/3 

Polna Droga 13/26 B-1/4/2/4 

Polna Droga 19/32 C-1/4/8/4 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „Promocja świąteczna 2022” 

 

 

 

Świdnica, dnia…………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i zgłaszam udział w Promocji 

„Promocja świąteczna 2022” (Promocja) organizowanej przez IgnerHome sp. z o.o. spółka 

komandytowa z siedzibą w Świdnicy (Organizator), związanej z zawarciem przeze mnie 

………………………….…….. nr       z dnia       .  

 

Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany, iż  

 administratorem moich danych osobowych jest Organizator,  

 moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) 

RODO tj. na potrzeby realizacji umowy i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, 

którym jest organizacja Promocji, 

 moje dane osobowe, przekazane w związku z uczestnictwem w Promocji, mogą zostad 

powierzone przez Organizatora do przetwarzania innym podmiotom trzecim w celu wypełnienia 

zobowiązao wynikających z Promocji w stosunku do jej Uczestników, w szczególności 

polegających na umożliwieniu realizacji bonów, 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych, 

 mam ma prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez 

Organizatora danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia 

marketingu bezpośredniego lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, 

 mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy 

RODO, 

 moje dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Promocji będą przechowywane aż do jej 

zakooczenia jak również po jej zakooczeniu, jeśli ich dalsze przechowywanie będzie konieczne do 

realizacji celów, dla których dane zostały zebrane. 

 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktowad się bezpośrednio z 

powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

rodo@ignerhome.pl. 

 

                   



7 

 

……………………….………………………… 

                                                                                                           (podpis Uczestnika)  


