
 
 
 

REGULAMIN AKCJI` 
 

„Zestaw garnków, patelni, noży  i akcesoriów kuchennych za 0 złotych” (zwany dalej 
„Regulaminem”) z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem akcji pod hasłem „Zestaw garnków, patelni, noży  i akcesoriów kuchennych za 0 

złotych”” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy Sp. k. z 

siedzibą przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, NIP 712 332 38 10 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 

§2 
 
Termin i miejsce Akcji promocyjnej 
1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 09 kwietnia 2022 r. do 
dnia 30 kwietnia 2022 r.  
 

§3 
 
Uczestnicy Akcji promocyjnej 
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, które w okresie trwania Akcji promocyjnej podpiszą z Organizatorem umowę 
na zakup mieszkania w inwestycji Osiedle Panorama Lublin lub w inwestycji 4 Pory Roku w Świdniku. 
 

§4 
 
Zasady Akcji promocyjnej 
1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik podpisując umowę na zakup  mieszkania w inwestycji 
Osiedle Panorama Lublin lub w inwestycji 4 Pory Roku w Świdniku w okresie trwania Akcji 
promocyjnej  może nieodpłatnie nabyć zestaw garnków, patelni, noży i akcesoriów kuchennych, 
których spis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (zwany dalej „Zestawem”). 
2. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego 
spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. 
3. O możliwości udziału w Akcji promocyjnej decyduje data podpisania umowy deweloperskiej.   
4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej także jeżeli w czasie trwania Akcji promocyjnej 
podpisze umowę rezerwacyjną na zakup mieszkania, z zastrzeżeniem, że bon uprawniający do 
odbioru Zestawu odbierze dopiero w dniu podpisania umowy deweloperskiej. Podpisanie umowy 
deweloperskiej powinno w takim przypadku nastąpić nie później niż w dniu 30 czerwca 2022 r. 
5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania od Organizatora lub Sklepu 
partnerskiego ekwiwalentu pieniężnego o równowartości Zestawu. 
6. Uczestnicy, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej otrzymają  od Organizatora 
bon zakupowy uprawniający do odebrania Zestawu wraz z adresem Sklepu partnerskiego 
organizatora, w którym można odebrać Zestaw po uprzednim kontakcie telefonicznym z 
pracownikiem Sklepu Partnerskiego. 
7. Sklep Partnerski, który wyda uczestnikowi Zestaw może również dostarczyć Zestaw pod wskazany 
przez Uczestnika adres na terenie Lublina po uprzednim kontakcie telefonicznym.  
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8. Dane teleadresowe Sklepu partnerskiego będą umieszczone na bonie zakupowym uprawniającym 
do odbioru Zestawu.  
9. Organizator nie będzie przekazywać Sklepowi partnerskiemu danych osobowych Uczestników Akcji 
promocyjnej. 
10. Warunkiem odebrania Zestawu jest przekazanie przedstawicielowi Sklepu Partnerskiego 
oryginału bonu  zakupowego wydanego przez Organizatora w dniu podpisania umowy 
deweloperskiej.  
11. W sytuacji rozwiązania umowy deweloperskiej, bez względu na przyczynę i czas takiego 
zdarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Organizatora nienaruszonego Zestawu lub 
jego ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 1 702,26 PLN.   
12. Bon wydany w ramach Akcji promocyjnej pozostaje ważny (umożliwia odbiór Zestawu) do dnia 31 
sierpnia 2022. Informacja o terminie ważności zamieszczana będzie na bonie. Niezawiniony przez 
Organizatora brak odebrania przez Uczestnika Zestawu w okresie ważności bonu nie uprawnia go do 
jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 
13. Prawa z bonu nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Organizatora. 

 
§5 

 
Odpowiedzialność 
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami 
przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Zestawu w trakcie 
Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy. 
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych 
przepisów prawnych. 
3. Organizator nie udziela gwarancji jakości na Zestaw. 
 
 
 

§ 6 
 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: TTS Development Piotr 

Turski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-
701 Lublin. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może kontaktować się z 
Organizatorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@ttsdevelopment.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na 
poniższych podstawach prawnych:  
a) realizacji zobowiązań Organizatora określonych w niniejszym Regulaminie w związku z 

udziałem Uczestnika w Akcji promocyjnej, w tym w szczególności identyfikacji Uczestnika 
jako osoby uprawnionej do otrzymaniu bonu zakupowego uprawniającego do odbioru 
Zestawu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych z udziałem w Akcji promocyjnej (podstawa 

prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

c) rozpatrywania reklamacji związanych z udziałem w Akcji promocyjnej (podstawa prawna 
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

d) w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

e) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora 
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
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4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe 
w imieniu Organizatora w celu prawidłowej organizacji Akcji promocyjnej. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
7. Dane osobowe będą przechowywane 
8. Uczestnikom przysługuje: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Akcji promocyjnej „ „Zestaw garnków, patelni, noży  i akcesoriów kuchennych za 0 
złotych” dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ttsdevelopment.pl 
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo 
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd 
powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika. 
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie 
określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze 
zmianami). 
6. Regulamin obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2022 r. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu 
zostanie ogłoszona w siedzibie Organizatora i  na stronie www.ttsdevelopment.pl. Zmiana 
Regulaminu będzie skuteczna wobec umów deweloperskich zawieranych po dacie publikacji 
informacji o zmianie Regulaminu. 
 

http://www.ttsdevelopment.pl/

