Regulamin „Konsultacji dekoratorskich w Westfield Arkadia”
z dnia 10 stycznia 2020 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”)
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „Konsultacji dekoratorskich w Westfield Arkadii” (dalej odpowiednio
„Konsultacje”) jest Expansja Advertising Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu, adres: ul. Kordeckiego 47, 60-144 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000287294, REGON 300653514, NIP 7811808030 (dalej odpowiednio „Organizator”).
2. Konsultacje organizowane są na zlecenie GSSM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-175) przy al. Jana Pawła II 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 364145,
posiadającej nr NIP: 527-263-58-96 oraz nr REGON: 142-564-741 (dalej odpowiednio
„Właściciel Centrum”), działającej w nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy Alei Jana
Pawła II 82 i oznaczonej znakiem towarowym „Westfield Arkadia” (dalej odpowiednio
„Centrum Handlowe”).
3. Konsultacje odbywają się na terenie Centrum Handlowego, w holu głównym na poziomie 0 w
strefie „Przestrzeń inspiracji” (dalej odpowiednio „Miejsce Konsultacji”), w terminach
określonych w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej odpowiednio
„Harmonogram”).
4. W Konsultacjach jednorazowo może brać udział jedna osoba.
5. Czas pojedynczych Konsultacji to 60 minut.
6. Uczestnik może wziąć udział w Konsultacjach tylko jeden raz.
7. Reklamacja w związku z Konsultacjami może być złożona pisemnie – na adres
ksk@expansja.pl, jednak nie później niż do 7.02.2020 r.
8. Reklamacja z dopiskiem Regulamin „Konsultacji dekoratorskich w Westfield Arkadia”
powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do doręczeń składającego, jak również opis
okoliczności ją uzasadniających.
9. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba
że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH
1. Uczestnictwo w Konsultacjach jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikiem Konsultacji może być osoba fizyczna, która w chwili rozpoczęcia Konsultacji
ukończyła 18 rok życia.
3. W Konsultacjach może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która nie jest pracownikiem lub
współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, Właściciela Centrum, jak
również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w wykonanie, organizację
i przeprowadzanie Konsultacji lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej;
przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka,
rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w
rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i
osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie
umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
4. Warunkiem udziału w Konsultacjach jest łącznie:
a) dokonanie przez Uczestnika rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego
znajdującego się w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL:
https://www.przestrzeninspiracji.pl/konsultacje lub u Projektanta w strefie

„Przestrzeń Inspiracji” w dniu przeprowadzania Konsultacji zgodnie z
harmonogramem Konsultacji z załącznika nr 1 do Regulaminu (w przypadku jeżeli limit
miejsc nie został wyczerpany podczas zapisów przez formularz elektroniczny w dniu
poprzedzającym dane Konsultacje).
b) osobiste stawienie się Uczestnika w Miejscu Konsultacji najpóźniej na 10 minut przed
godziną rozpoczęcia Konsultacji, na które Uczestnik zarejestrował się w sposób
określony powyżej w lit. a).
c) Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która jest Klientem w rozumieniu §1
Regulaminu Programu Lojalnościowego w Centrum Handlowym Westfield Arkadia
opublikowanego w dokumencie elektronicznym w formacie „PDF” w sieci
telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym https://imagesurw.azureedge.net/arkadia//media/Unibail/Country~o~PL/Arkadia/Files/Regulaminy/regulamin-ksk24092019.ashx?la=pl-PL&revision=47d84174-1a70-4fcd-a4a8-8e089fb7f9ea
(dalej odpowiednio „Regulamin Programu Lojalnościowego”).
5. Rejestracja, o której mowa w ust. 4 lit. a) powyżej polega łącznie na:
a) udostępnieniu przez Uczestnika Organizatorowi jego danych osobowych w tym:
imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Uczestnika poprzez wypełnienie odpowiednich
pól formularza elektronicznego lub formularza papierowego (w przypadku rejestracji
u Projektanta w strefie „Przestrzeń Inspiracji”);
b) udostępnienie numeru Karty Westfield Club Arkadia w rozumieniu Regulaminu
Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie odpowiedniego pola formularza
elektronicznego lub formularza papierowego (w przypadku rejestracji u Projektanta w
strefie „Przestrzeń Inspiracji”);
c) złożenie przez Uczestnika, poprzez odznaczenie odpowiednich pól formularza
elektronicznego lub formularza papierowego (w przypadku rejestracji u Projektanta w
strefie „Przestrzeń Inspiracji”) następujących oświadczeń woli:
− „Oświadczam, że zapoznałam/em się w sposób nieskrępowany z Regulaminem
„Konsultacji dekoratorskich w Westfield Arkadia” z dnia 10 stycznia 2020 roku,
akceptuję jego treść, zobowiązuję się go przestrzegać i mam świadomość, iż jego
postanowienia są dla mnie wiążące.”
− „Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i zawartymi w niej informacjami o
Administratorze danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych w związku z udziałem w Konsultacjach.”
6. Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, Uczestnik uzyska
automatyczną wiadomość na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail z
potwierdzeniem rejestracji na Konsultacje.
§3 DANE OSOBOWE
1. Rejestrując swój udział w Konsultacjach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem Konsultacji.
2. Dane osobowe Uczestników w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1, Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U z 2019 poz. 1781) oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników Konsultacji
zawarte zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w: Punkcie Informacyjnym Westfield Arkadia, w strefie
„Przestrzeń Inspiracji” w godzinach jej funkcjonowania w terminie 17.01-1.02.2020 r. oraz na
stronie przestrzeninspiracji.pl/konsultacje.
2. Strefa „Przestrzeń Inspiracji” zlokalizowana jest na poziomie 0 w holu głównym Centrum
Westfield Arkadia i czynna jest w dniach 17.01.2020 roku – 01.02.2020 roku, w godzinach od
poniedziałku do piątku w godz. 12.00-21.00, w sobotę w godz. 10.00 - 21.00, w niedziele
(handlową i niehandlową) w godz. 10.00-20.00.
3. Konsultacje dekoratorskie przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w
załączniku nr 1 do Regulaminu. Liczba miejsc jest ograniczona, o zapisie decyduje kolejność
zgłoszeń.
Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konsultacji dekoratorskich w Westfield Arkadia” z dnia 10 stycznia
2020 roku Harmonogram Konsultacji
Data i godzina
20 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00
21 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00
22 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00
23 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00
27 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00
28 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00
29 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00
30 stycznia 2020 r., od godz. 12:00 do godz:20:00

Załącznik nr 2
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONSULTACJI
DEKORATORSKICH ORGANIZOWANYCH W CENTRUM HANDLOWYM „WESTFIELD ARKADIA”

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez:
• GSSM Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 82, Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000364145 posiadającą NIP: 5272635896, REGON:142564741 (dalej „GSSM”);
GSSM jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:
PODMIOT

DANE OSOBOWE

CEL

PODSTAWA

OKES RETENCJI*

Uczestnik

• Imię i nazwisko
• E-mail
(zwane „Danymi
podstawowymi”)

Udział w
warsztatach

Zgoda
uczestnika

6 miesięcy od
dnia zakończenia
warsztatów lub
do chwili
wycofania zgody
– w zależności co
nastąpi
wcześniej.

• Wizerunek

Rejestracja
przebiegu
wydarzenia dla
promocji
aktywności
organizowanych
w Centrum

Uzasadniony
interes
administratora

Czas niezbędny
do realizacji
celów
Administratora

• Dane podstawowe
• Adres
korespondencyjny
(opcjonalnie)

Rozpatrzenie
reklamacji

Uzasadniony
interes
Administratora
w udzieleniu
odpowiedzi na
złożoną
reklamację

Czas niezbędny
do obsługi
reklamacji

Uczestnik,
który złożył
reklamację

* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony
przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Konsultacjach.
GSSM wskazane powyżej dane powierzy do przetwarzania podmiotom, z którym współpracuje przy
organizacji Konsultacji, w szczególności:
•

Elżbiecie Dmowskiej-Mędrzyckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta
Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 pod pocztowym
numerem adresowym 02-923, posiadającą numer NIP 5212745121;

•

Expansja Advertising Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
adres: ul. Kordeckiego 47, 60-144 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000287294, REGON 300653514, NIP 7811808030;

na podstawie zawartej z nimi umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony
interes administratora) oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w
każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania
danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konsultacjach. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania danych
osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:
recepcja.westfieldarkadia@urw.com.

