
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

I. Postanowienia wstępne: 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Regulamin”) jest określenie zasad 
udzielania rabatów na zakup lokali mieszkalnych objętych akcją promocyjną (dalej jako: 
„Akcja Promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Vastbouw Poznań Sp. z o.o. z siedzibą i 
adresem w Poznaniu, przy ul. ks. Jana Twardowskiego 18, 60-461 Poznań, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000312769, o numerze NIP: 781-18-19-074, o numerze REGON: 300840080 (dalej 
jako: „Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna objęta niniejszym Regulaminem obowiązuje wyłącznie dla inwestycji 
Vastbouw Poznań prowadzonych obecnie w Poznaniu: W1407-Osiedle Literatura, (dalej 
jako: „Inwestycja”). Objęcie innej inwestycji zasadami Akcji Promocyjnej wymaga 
przyjęcia dla nich osobnego Regulaminu. 

4. Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie lokale mieszkalne (dalej jako: „Lokal”). Akcją 
Promocyjną nie są objęte lokale użytkowe. 

5. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 
6. Niniejsza Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami i promocjami organizowa-

nymi przez Organizatora. 

II. Zasady udziału w Akcji Promocyjnej: 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba spełniająca warunki określone niniej-
szym Regulaminem (dalej jako: „Uczestnik”). 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest: 
a. przekazanie Organizatorowi w dniach od 06.03.2023 r. do 31.03.2023 r. danych 

kontaktowych za pomocą formularza Akcji Promocyjnej znajdującego się na stro-
nie www.vastbouw.pl/inwestycje/poznan/osiedle-literatura/nowe-mieszkania-
strzeszyn-rabat w formie elektronicznej lub osobiście w siedzibie spółki Organiza-
tora. 

b. podanie danych kontaktowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru 
telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail, 

c. udzielenie zgód i oświadczeń wymaganych formularzem, w tym wyrażanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regu-
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laminem oraz akceptacji jego treści. Złożenie oświadczeń powyżej wskazanych 
jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. 

3. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mające pełną zdol-
ność do czynności prawnych. 

4. Dane kontaktowe można przekazać jedynie raz. Zabronione jest wielokrotne przekazanie 
danych, w tym poprzez podawanie różnych adresów mailowych. 

III. Zasady udzielania Rabatu: 

1. Rabat jest przyznawany z momentem przekazania Organizatorowi danych kontaktowych 
oraz wyrażenie niezbędnych zgód Przyznanie Rabatu nie jest tożsame z obowiązkiem 
jego realizacji po stronie Uczestnika oraz Organizatora. 

2. Rabat wynosi 5% ceny Lokalu. 
3. Każda osoba może otrzymać wyłącznie jeden Rabat. 
4. Na dany Lokal można wykorzystać jedynie jeden Rabat niezależnie od liczby osób naby-

wających Lokal oraz przyznanych im Rabatów. 
5. Przyznanie Rabatu nie zobowiązuje Uczestnika do nabycia Lokalu a Organizatora do 

sprzedaży Lokalu na rzecz Uczestnika. Przeniesienie prawa własności Lokalu będzie od-
bywało się na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organiza-
torem. 

6. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Rabat musi być zrealizowany do dnia 
30.04.2023 r. 

7. Rabat będzie mógł być zrealizowany, jeśli w okresie jego obowiązywania Uczestnik oraz 
Organizator zawrą ważną i skuteczną umowę rezerwacyjną oraz umowę deweloperską. 
Rabat zostanie uwzględniony w cenie sprzedaży Lokalu. Rabat nie stanowi podstawy 
roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora o zawarcie stosownej umowy oraz prze-
niesienie prawa własności Lokalu. 

8. Rabat jest przyznawany konkretnemu Uczestnikowi. Uprawnienia z Rabatu nie mogą być 
przeniesione na jakikolwiek podmiot trzeci. 

9. Rabat wygasa automatycznie w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności poniżej 
wskazanych: 

a. upływu okresu obowiązywania Rabatu, tj. po 31.03.2023 r., 
b. jego anulowania przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, 
c. zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, 
d. sprzedaży lokali w ramach Inwestycji przez Organizatora lub podjęcia decyzji o 

braku ich sprzedaży. 
10. Rabat nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne. Rabat przydzielony do Inwestycji 

nie może być realizowany do innych inwestycji prowadzonych przez Organizatora. 
11. Rabat nie może być łączony z innymi akcjami promocyjnymi, kuponami, kartami rabato-

wymi, itp. organizowanymi lub wydawanymi przez Organizatora. 
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IV. Przetwarzanie danych osobowych i wyrażeń o charakterze osobistym: 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na zasadach określonych w: 
a. niniejszym Regulaminie, 
b. na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany-
ch osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako 
„RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników jest spółka 
Vastbouw Poznań Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. ks. Jana Twardow-
skiego 18, 60-461 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego pod numerem KRS 0000312769, o numerze NIP: 781-18-19-074, o numerze 
REGON: 300840080, adres e – mail: poznan@vastbouw.pl, tel. kontaktowy 
618-40-77-90. 

3. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Uczestni-
ków Programu, iż: 

a. dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
i. realizacji Akcji Promocyjnej, w tym komunikacji z Uczestnikiem (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO); 
ii. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 

ust. 1 lit. f Rozporządzenia);  
iii. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpo-
średni oraz możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypad-
ku złożenia reklamacji. 

4. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy po-
mocy których będzie realizowana Akcja Promocyjna, wyłącznie w związku z tą Akcją 
Promocyjną, w szczególności, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie 
i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe 
oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej. 

5. Dane będą przechowywane przez okres trwania Akcji Promocyjnej określony w pkt II. 
Regulaminu. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych 
przypadkach przewidzianych w RODO, kierując swe wnioski listem poleconym na adres 
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spółka Vastbouw Poznań Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. ks. Jana 
Twardowskiego 18, 60-461 Poznań  lub adres e – mail: poznan@vastbouw.pl. 

7. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 
RODO w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej a osoba, której 
dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Ewentualnymi konsekwencjami niepoda-
nia danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu. 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2023 r. 

2. Regulamin jest opublikowany pod adresem www.vastbouw.pl/inwestycje/poznan/osiedle-
literatura/nowe-mieszkania-strzeszyn-rabat 

3. Organizator uprawniony jest do odwołania Akcji Promocyjnej w każdym momencie. 
4. Organizator uprawniony jest do zmian Regulaminu. 
5. Akcja Promocyjna może zakończyć się wcześniej w przypadku sprzedaży przez Organi-

zatora wszystkich lokali wchodzących w skład Inwestycji. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Akcji Promocyj-

nej lub anulowania mu Rabatu w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad objętych 
Regulaminem. 
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