
 

 

Regulamin promocji dla Klientów dewelopera  

Eco Dom Development 

 

§ 1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Promocji dla Klientów dewelopera Eco Dom Development Sp. z o.o., zwanej 

dalej „Promocją” jest DECORPROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000334540, NIP 5242685286, REGON 141974460 o 

kapitale zakładowym 50 000,00 zł, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu 

"urzadzamypodklucz.pl".  

2.  Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych.  

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

 

§ 2 CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja trwa od dnia 07.12.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.  

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 3 PRZEDMIOT I WARUNKI PROMOCJI 

1. Przedmiotem PROMOCJI jest GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją 

filtrowania wody, którą uczestnik promocji będzie mógł kupić z rabatem 99% od ceny brutto, 

w przypadku spełnienia poniżej wskazanych kryteriów. 

2. Promocja polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika Przedmiotem Promocji, spełniającego 

wszystkie następującej kryteria: 

a) zawrze umowę przenoszącą lub zobowiązującą do przeniesienia na Uczestnika własności 

lokalu mieszkalnego z deweloperem Eco Dom Development z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: 02-798, ul. Kabacki Dukt 14/57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000678779, Regon: 367324215, NIP: 

951-24-38-365 (dalej jako Deweloper); 

b) w czasie trwania Promocji zawrze z Organizatorem Umowę na Prace Remontowo-

Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów lokalu nabytego na podstawie umowy 

wskazanej w lit a) powyżej. Promocja nie dotyczy Umów na Prace Remontowo-

Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów w Pakiecie Prosty i Prosty Plus; 

c) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z Organizatorem wyrazi Organizatorowi, w 

formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres 

marketing@urzadzamypodklucz.pl, wolę wzięcia udziału w Promocji oraz złoży 

oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień. 

Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora w formie wiadomości 

zwrotnej e-mail, lub w innej formie dokumentowej. 



 

 

d) dokona zapłaty ceny Przedmiotu Promocji na rzecz Organizatora w terminie 7 dni od 

momentu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora. 

3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 
które dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w charakterze 
konsumentów zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, zawrą z Deweloperem umowę o której 
mowa w ust. 2 lit. a) powyżej. 

4. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy 
podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Promocji. 

5. Przedmiot promocji zostanie dostarczony do lokalu objętego Umową na Prace Remontowo-
Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów, oraz zamontowany zgodnie z Harmonogramem 
Prac Remontowo-Budowlanych. Z przekazania Przedmiotu Promocji sporządzony zostanie 
Protokół przekazania. 

6. Zawarcie jednej Umowy na Prace Remontowo-Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów 
upoważnia Uczestnika do jednokrotnego zakupu Przedmiotu Promocji. 

7. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym 
prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.  
 

§ 4 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), niniejszym informujemy o przysługujących 

Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

DECORPROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000334540, NIP 5242685286, REGON 141974460 o kapitale zakładowym 50 

000,00 zł – dalej „ Administrator”. 

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji 

umowy oraz roszczeń z niej wynikłych. 

3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest 

całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi 

realizację umowy oraz rozpoznania zgłoszonych w związku z jej realizacją roszczeń. 

4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak 

kancelarie prawne oraz biura rachunkowe, jedynie w celu rozpoznania zgłoszenia oraz 

ewentualnego rozliczenia zgłoszonego roszczenia.  

5. Okresy przetwarzania danych osobowych: podane dane osobowe będą przetwarzane przez 6 

lat od końca roku kalendarzowego, w którym przekazano Uczestnikowi Przedmiot Promocji. 

Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  



 

 

6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane dane nie będą 

profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.   

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 

osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania 

usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie 

będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom 

międzynarodowym.  

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt Administratorem: 

dane@decorproject.eu, bądź pisemnie na adres DECORPROJECT Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-

672 Warszawa. 

 

§ 5 INNE POSTANOWIENIA 

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi pisemnie, lub na 

adres marketing@urzadzamypodklucz.pl.  

2. Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji udzieli na nią odpowiedzi. 

3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza uprawnień Uczestnika do 

dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

4. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.urzadzamypodklucz.pl. 

5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w 

czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać 

praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie 

powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

www.urzadzamypodklucz.pl. 

6. Przedmiot Promocji nie podlega zwrotowi oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

7. Udział w Promocji jest dobrowolny, wymaga jednak akceptacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 


