
REGULAMIN PROMOCJI „Kup 2 pokoje i zgarnij rower” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, warunki korzystania i czas trwania 

Promocji. 
2. Organizatorem akcji jest spółka „Ronson Development Partner 3 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – Viva Jagodno” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: 02-
797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 57), REGON: 142097860, NIP: 
7010209194, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 
0000341911, zwana dalej: „Organizatorem”. 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz w serwisie 
internetowym pod adresem https://ronson.pl/viva-jagodno/ 

2. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
3. Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne 

materiały  informacyjne, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy. 
 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA I PROMOCJI 
 

1. Promocja trwa od dnia 13 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.  
2. Promocja dotyczy nieruchomości Przedsięwzięcia Deweloperskiego Viva Jagodno, która 

obejmuje teren składający się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 9/3 położonej we 
Wrocławiu, przy ul. Buforowej 93, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we 
Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1K/00094247/8.  

3. Przedsięwzięcie Deweloperskie Viva Jagodno jest to przedsięwzięcie deweloperskie  
w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, polegające na budowie osiedla 
mieszkaniowego na Nieruchomości Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 

4. Osobie, która zakupi 2 pokojowe mieszkanie w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego 
Viva Jagodno przysługuje prawo do voucheru na zakup roweru o wartości 2200 zł brutto do 
zrealizowania w sieci rowerowej Plumbike. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i zasady obowiązujące w sieci 
rowerowej Plumbike, wynikające z wewnętrznych regulaminów, w szczególności zasad 
realizacji voucherów.  

6. Warunkiem otrzymania voucheru jest podpisanie umowy deweloperskiej do dnia 30 września 
2020 r., a także dokonanie pierwszej płatności wynikającej z harmonogramu.  

7. Voucher na zakup roweru oraz inne rabaty i zniżki nie łączą się. Jeżeli nabywca otrzyma rabat 
przekraczający kwotę 2200 zł brutto powinien dokonać wyboru co do vouchera lub 
przysługującego mu rabatu w pełnej wysokości.  
 

III. REKLAMACJE 
 

1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji. 
2. Reklamacje należy składać nie później, niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji 

spornej. 
3. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres 

Organizatora: 02-797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 57, z dopiskiem 
„Reklamacja”. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
5. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który 

należy podać w piśmie reklamacyjnym.  

https://ronson.pl/viva-jagodno/


 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z promocji jest „Ronson 
Development Partner 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Viva Jagodno” spółka 
komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: 02-797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji 
Narodowej nr 57). Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie (pocztą lub za pomocą 
formularza kontaktowego). Powołaliśmy też Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować e-mailowo: pzawadowski@ronson.pl  lub korespondencyjnie na nasz adres 
siedziby. 

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie 
Organizatora, oraz w serwisie internetowym, pod adresem pzawadowski@ronson.pl (Polityka 
prywatności). 

3. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 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 („RODO”), tzw. prawnie uzasadniony interes 
administratora, którym jest umożliwienie uczestnictwa w promocji oraz rozpatrywanie 
reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 
Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to 
jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed 
ich wycofaniem). W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i 
wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje 
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi 
przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.  

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w siedzibie firmy i na stronie internetowej 

https://ronson.pl/viva-jagodno/ 
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie 

będzie miało to wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników na podstawie Regulaminu. 
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