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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„SUPER DOŁADOWANIE” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej (dalej: Promocja) jest spółka 3 Stawy Sp. z o.o. z siedziba 

w Warszawie przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

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

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521713, posiadająca NIP 5272719340, 

Regon 147395958 oraz kapitał zakładowy w wysokości 191.289.850 zł (dalej: „Organizator”). 

2. Promocja trwa od 12.12.2022 r. do 18.12.2022 r. (dalej: czas trwania Promocji), ale nie później, 

niż do wyczerpania łącznej puli nagród, o której mowa w § 3 ust. 4 poniżej. Czynności związane z 

rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników Promocji zostaną zakończone do dnia 

05.01.2023 r. 

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne reguły 

postępowania, które uczestnik Promocji akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji. 

4. Wzięcie udziału w Promocji rozumiane jest jako spełnienie wszystkich wymogów udziału w 

Promocji określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. 

5. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, klientów  sklepów i punktów sprzedaży 

detalicznej (dalej Uczestnik), zlokalizowanych na terenie centrum handlowego 3 Stawy, położonego 

w Katowicach przy ul. Pułaskiego 60 (dalej: CH 3 Stawy). 

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

7. W Promocji nie mogą brać udziału: pracownicy/współpracownicy Organizatora, 

pracownicy/współpracownicy podmiotów współorganizujących Promocję, pracownicy 

administracyjni CH 3 Stawy. Bycie pracownikiem podmiotów określonych w zdaniu poprzednim w 

rozumieniu niniejszego Regulaminu jest niezależne od podstawy zatrudnienia i obejmuje także 

osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. 

8. Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 

919-921 Kodeksu cywilnego. 

9. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy 

od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. 

U. z 2022 roku, poz. 888, ze zm.). 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest zakupienie przez Uczestnika w czasie trwania Promocji, w 

celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze 

konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), Karty Podarunkowej CH 3 Stawy w Punkcie 

Informacyjnym znajdującym się na terenie CH 3 Stawy, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie 

lokali Sephora i Bytom Punkt Informacyjny jest czynny w czasie trwania Promocji w dni powszednie 

i w sobotę w godzinach 9:00 – 21:00, w niedzielę handlową w godzinach 9:00 – 20:00.  
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2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zakup Karty Podarunkowej CH 3 Stawy następuje na podstawie 

obowiązującego regulaminu sprzedaży Kart Podarunkowych CH 3 Stawy, który jest dostępny w 

Punkcie Informacyjnym 3 Stawy.   

3. Promocja dotyczy zakupu Kart Podarunkowych dokonanego wyłącznie za pośrednictwem 

personelu Punktu Informacyjnego CH 3 Stawy.  

 

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA ORAZ SPOSÓB WYDAWANIA I REALIZACJI NAGRÓD 

W PROMOCJI 

1. W czasie trwania Promocji do zakupionej Karty Podarunkowej CH 3 Stawy o wartości min. 200 zł 

(dwieście złotych), Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci dodatkowego doładowania na Karcie 

Podarunkowej o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), bez względu na wartość zakupionej Karty 

Podarunkowej powyżej wymaganej wartości zasilenia (dalej Nagroda). Maksymalna liczba 

zakupionych Kart Podarunkowych przez jednego Uczestnika w celu uzyskania Nagrody, wynosi 5 

sztuk. 

2. Nagrody przyznawane będą w kolejności zgłoszeń Uczestników do Punktu Informacyjnego w celu 

dokonania zakupu promocyjnego. W przypadku wydania wszystkich Nagród w Promocji, których 

pula została określona w ust. 4 poniżej, Promocja ulega natychmiastowemu zakończeniu, o czym 

Organizator powiadomi Uczestników poprzez obwieszczenie w Punkcie Informacyjnym. 

3. Bezpośrednio przed odebraniem Nagrody (pod rygorem utraty prawa do Nagrody), Uczestnik 

zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię i nazwisko na podstawie okazanego 

dokumentu tożsamości) w celu potwierdzenia odbioru Nagrody. Podanie danych osobowych we 

wskazanym zakresie, który to cel określa § 4 ust. 8,  jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania 

Nagrody i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 

4. W Promocji Organizator przewidział 150 sztuk Nagród. Łączna wartość puli Nagród przewidziana w 

Promocji wynosi 7.500 zł brutto (siedem tysięcy pięćset złotych brutto) 

5. Doładowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie podlega wymianie na inną nagrodę, w tym 

zwłaszcza na jej ekwiwalent pieniężny. 

6. W przypadkach stwierdzenia, że Uczestnik podejmował działania niezgodne z Regulaminem, dany 

Uczestnik zostanie wykluczony przez Organizatora z udziału w Promocji, a wszelkie przyznane a 

jeszcze nie wydane mu Nagrody nie będą podlegały wydaniu. 

§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 05.01.2023 r.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres: 3 Stawy Sp. z o.o., Biuro 

Dyrekcji, ul. Pułaskiego 60, 40-028 Katowice z dopiskiem "Reklamacja”. Reklamacja powinna 

zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania Uczestnika na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i 

określonego zachowania się przez Organizatora. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

4. Uczestnik będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego odpowiednio drogą 

pocztową. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji Organizatora 

listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 
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5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

6. (Administrator danych Uczestnika zgłaszającego reklamację) Administratorem danych 

osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację jest Organizator: spółka 3 Stawy Sp. z o.o. z 

siedziba w Warszawie przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

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

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521713, posiadająca NIP 5272719340, 

Regon 147395958 oraz kapitał zakładowy w wysokości 191.289.850 zł (dalej: Administrator). W 

sprawach wiązanych z danymi osobowymi można kontaktować się na wskazany wyżej adres. 

7. (Obowiązek podania danych) Podanie danych Uczestnika zgłaszającego reklamację wskazanych 

w ust. 2 powyżej jest wymogiem rozpoznania reklamacji. 

8. (Cel i podstawa prawna) Administrator przetwarza danych osobowe Uczestników zgłaszających 

reklamację dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu reklamacyjnego (podstawa prawna 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te mogą 

być również przetwarzane dla wykazania prawidłowości wykonania zalecenia na organizację 

niniejszej Promocji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

9. (Odbiorcy Danych) Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamacje mogą być 

przekazywane administratorowi systemu kart (Crunch Payments Limited będącą spółką prawa 

brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for 

England and Wales) pod numerem 11929149, z siedzibą w Brent Hall, Warley Gap, Brentwood, 

Essex, CM13 3DP, Wielka Brytania) w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla rozpatrzenia 

reklamacji. 

10. (Okres przechowywania) Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację będą 

przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z niniejszą Promocją. 

11. (Prawa uczestnika) Uczestnik zgłaszający reklamację ma prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. sprostowania swoich danych osobowych, 

c. żądania usunięcia danych osobowych, 

d. żądania ograniczania przetwarzania. 

12. (Sprzeciw) Uczestnik zgłaszający reklamację ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych. 

13. (Organ nadzoru) Uczestnik zgłaszający reklamację ma prawo do złożenia skargi do organu 

nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w okresie od 12 do 18 grudnia 2022 r. w Punkcie 

Informacyjnym CH 3 Stawy od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-21.00, w niedzielę w godz. 9:00 

– 20:00, a także na stronie internetowej www.3stawy.pl. 

2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
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3. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 

21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 

U. z 2021 roku, poz. 1128, ze zm.), jako nagrody wydawane w ramach sprzedaży premiowej. 

4. Karty Podarunkowe zakupione, zgodnie z zasadami regulaminu zakupu i użytkowania Kart 

Podarunkowych oraz otrzymane w ramach Promocji zgodnie z § 3 ust. 1 powyżej nie podlegają 

zwrotowi.  

5. W trakcie trwania Promocji nie można łączyć środków na Kartach Podarunkowych zakupionych 

oraz otrzymanych zgodnie z § 3 ust. 1 powyżej. W przypadku połączenia środków z kart nabytych 

przed terminem Promocji, karta nie upoważnia do otrzymania Nagrody w Promocji, Nagrody nie są 

przyznawane do Kart Podarunkowych nabytych przed czasem trwania Promocji.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy 

prawa polskiego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu służące realizacji celów 

Promocji – bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników i z uwzględnieniem nabytych przed 

zmianą praw Uczestników do Nagrody, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji. 

 


