
REGULAMIN PROGRAMU „KARTA KLIENTA GALERIA NOWY ŚWIAT” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem programu jest WOMAK Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z  siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 1 lok. 303, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190466, NIP 897-16-92-329 („Organizator”). 

 

2. Program organizowany jest na terenie Galerii Nowy Świat w Rzeszowie. 

3. Udział w Programie jest dobrowolny dla wszystkich osób fizycznych. 

 

4. Uczestnikiem  Programu mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

 

5. Program prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. 

 

6. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego 

faktu do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową  www.galeria-nowyswiat.pl  

 

II. Zasady otrzymania Karty Klienta 

 

 

1. Kartę Klienta może otrzymać osoba, która: 

a) dokona jednorazowej rejestracji w programie poprzez podanie wymaganych danych osobowych 

tj.: imienia i nazwiska, kodu pocztowego i miejscowości, roku urodzenia, numeru telefonu 

komórkowego, adresu e-mail.   

b) złoży własnoręczny podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych  

2. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych  Organizator ma prawo wykluczenia 

uczestnika programu. 

 

III. Korzyści wynikające z posiadania Karty Klienta 

 

1. Karta Klienta upoważnia do wzięcia udziału w akcjach prosprzedażowaych, otrzymania rabatów, 

ofert specjalnych w puntach handlowych lub usługowych zlokalizowanych na terenie  Galerii Nowy 

Świat, biorących udział w Programie „KARTA KLIENTA GALERII NOWY ŚWIAT”. 

 

2. Aktualna lista punktów handlowych i usługowych oraz wysokość przysługujących zniżek/świadczeń 

http://www.galeria-nowyswiat.pl/


dodatkowych dostępna jest na stronie internetowej www.galeria-nowyswiat.pl.  

 

IV. Ustalenia dodatkowe 

 

1. Rabatem z tytułu posiadania Karty Klienta nie są objęte: 

a) towary sprzedawane w cenach promocyjnych,  

b) towary przecenione w ramach wyprzedaży posezonowej. 

Rabatu nie można sumować z innymi akcjami promocyjnymi i przysługującymi Klientowi z tytułu 

innych rabatów. 

2. Wszelkie roszczenia związane z ewentualną odmową udzielania zniżki/świadczenia dodatkowego 

zgodnie z niniejszym Programem  kierowane mogą być wyłącznie w stosunku do danego punktu 

handlowego lub usługowego w którym odmówiono udzielania świadczenia. Odpowiedzialność  

Organizatora w tym zakresie jest wyłączona poza przypadkami, gdy określone świadczenie jest 

przyznawane bezpośrednio przez Organizatora . 

 

V. Dane Osobowe 

1. Uczestnik Programu składając własnoręczny podpis na formularzu zgody wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, str. 1) 

– dalej jako RODO w ramach udziału w programie lub odrębnie na ich wykorzystanie do celów 

marketingowych Organizatora lub Współadministratorów danych osobowych wskazanych w treści 

formularza zgody.  

2. Organizator informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest WOMAK Alfa Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 1 lok. 303,  

dane te są współadministrowane przez pozostałe Spółki grupy kapitałowej Womak wskazane 

w treści formularza zgody oraz VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska 

spółka akcyjna) z siedzibą w Berlinie; 

b) dane osobowe przetwarzane będą w celu :  

1. udziału w programie „Karta Klienta Galerii Nowy Świat”,  

2. przesyłania  informacji marketingowych dotyczących akcji marketingowych 

organizowanych na terenie Galerii Nowy Świat, a także w niektórych sytuacjach, informacji o 

produktach i usługach oferowanych przez podmioty trzecie tj. Najemców Galerii, za 

pośrednictwem adresu e-amila lub sms w zależności od zakresu zgód wyrażonych przez 

danego Uczestnika. 

http://www.galeria-nowyswiat.pl/


3. statystycznym 

c) ww. dane będą udostępniane Współadministratorom, podmiotom przetwarzającym  

i dalszym procesorom w zakresie obsługi informatycznej, przechowywania danych cyfrowych, 

dostawcom oprogramowania, 

d) powierzane dane nie będą przekazywane poza obszar EOG; 

e) każdy Uczestnik Programu posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także do cofnięcia udzielonej 

zgody; 

f) podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne dla celu jw. Dane te będą przetwarzane w tym celu do czasu odwołania Programu 

Karta Klienta Galerii Nowy Świat bądź też odwołania zgody przez Uczestnika Programu.  

g) podanie danych osobowych dla celów marketingowych lub statystycznych jest dobrowolne i 

niezależne od zgody wskazanej w lit. f) powyżej. Dane te będą przetwarzane w tym celu do 

czasu odwołania Programu Karta Klienta Galerii Nowy Świat bądź też odwołania zgody przez 

Uczestnika Programu.  

h) Dane będą mogły być również przetwarzane przez Administratora oraz 

Współadministratorów niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem roszczeń 

lub obroną przed roszczeniami (przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

i) Ww. dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

związanych z ich przetwarzaniem w celach określonych w powyższych zgodach. 

Wszystkie dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane w sposób 

zabezpieczający przed ich nieuprawnionym ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami 

RODO. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w punkcie informacyjnym galerii i na www.galeria-

nowyświat.pl   

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego przedstawienia do wiadomości 

publicznej na stronie www.galeria-nowyswiat.pl i w punkcie informacyjnym galerii.  

Biorąc udział w Programie „Karta Klienta Galerii Nowy Świat” Uczestnicy wyrażają zgodę na 

zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Organizatora Programu.  

 

http://www.galeria-nowyświat.pl/
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