
Regulamin Programu dla Kupujących

1. Organizatorem Programu jest  INWEST – KOM w Gniewie  sp.  z  o.  o,  z  siedzibą  przy
ul. Wiślanej 6, 83-140 Gniew NIP 593-21-24-915, REGON 191605137, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy
Gdańsk  –  Północ  w  Gdańsku  pod  numerem  KRS  0000110050,  zwana  dalej
„Organizatorem”.

2. Adresatami  Programu  są  osoby,  które  podpisały  umowę  zobowiązująco  –  rezerwującą,
a  następnie  umowę  deweloperską  na  inwestycji  „Budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  na  Osiedlu  Tarasy  Wierzycy  przy  ul.  Gniewskie  Młyny  w  Gniewie,
obejmującej działkę gruntu nr 20/2, dla których Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę
wieczystą KW numer GD1T/00056882/8, realizowanej przez INWEST – KOM w Gniewie
sp. z o. o. zwane dalej „Kupującym”.

3. Programem  mogą  być  objęci  Kupujący,  w  przypadku  zaistnienia  łącznie  następujących
warunków:

a. są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami;

b. w okresie  od  dnia  01.12.2020 roku  do  dnia  31.01.2021 roku  zwanym dalej  „Okresem
Programu” podpiszą umowę zobowiązująco – rezerwującą, a następnie deweloperską

       4. W przypadku ziszczenia się w Okresie Programu łącznie warunków określonych w punkcie
3 niniejszego Regulaminu Kupujący mogą otrzymać w prezencie:

a. 1 rower górski MTB Kross o wartości około 2000 zł

       5. W przypadku gdy umowa, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, podpisana będzie przez dwie 
lub więcej osób jako kupujących,  upoważnia do otrzymania jednej nagrody.

6. Organizator po podpisaniu umowy deweloperskiej poinformuje Kupującego o przyznaniu
nagrody i przewidywanym terminie możliwości odbioru.

7. Kupujący  po  otrzymaniu  informacji  o  możliwości  odbioru  przyznanej  nagrody  ma
obowiązek w ciągu 30 dni ją odebrać. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym
terminie, Organizator przyjmuje, że Klient rezygnuje z przyznanej nagrody i uprawnienie do
odbioru nagrody wygasa.

8. Nagrody będą wydawane w siedzibie Spółki INWEST – KOM w Gniewie przy ul. Wiślanej
6, w Gniewie po podpisaniu protokołu odbioru nagrody i przekazaniu przez Kupującego,
który spełnił łącznie wszystkie warunki określone w pkt 3 Regulaminu, wszystkich danych
niezbędnych do wystawienia przez Organizatora informacji PIT-8C.

9. Ostateczna wartość nagrody wskazana będzie w protokole jej przekazania.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Programu z powodów od niego 
  niezależnych.

11. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Programu lub niniejszego Regulaminu
 Programu w każdym czasie z ważnych powodów w szczególności w przypadku zmiany    
 dostępności wskazanej w Regulaminie nagrody.



12.  Administratorem danych osobowych uczestnika programu w rozumieniu przepisów  
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)  dalej  „RODO”,  jest  INWEST  –  KOM
w Gniewie Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Wiślanej 6,  83-140 Gniew. 

13. Administratorem danych osobowych uczestnika programu jest INWEST – KOM                  
w Gniewie Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Wiślanej 6,  83-140 Gniew. 

14. Dane osobowe mogą być przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:   
 przekazywania informacji handlowych przez Spółkę INWEST – KOM w Gniewie,               
 w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru). Dane osobowe mogą   
być  ujawnione  pracownikom  lub  współpracownikom  Spółki,  jak  też  podmiotom
udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia,  bądź  organom państwowym uprawnionym do ich pozyskania  na podstawie
przepisów  prawa.  Każda  osoba  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie  bez  wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,  jak też  prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego
danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO.  Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Dane
osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.

15. Organizator sporządzi i doręczy Kupującemu, który otrzymał nagrodę, oraz właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania Kupującego Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C.
Kupujący, którzy otrzymają nagrodę będą zobowiązani z własnych środków uiścić należny
podatek dochodowy od nagrody.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem w terminie do dnia 28.02.2021 roku.

17. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.

18. Reklamacja sprzeczna z niniejszym regulaminem podlega odrzuceniu.

19. Wszelkie spory powstałe na tle Programu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny  
właściwy dla siedziby Organizatora.

20. Program nie dotyczy pracowników INWEST – KOM w Gniewie Sp. z o. o.


		2020-11-27T10:12:54+0100




