Regulamin akcji promocyjnej: „DOMOSONDA”, obejmującej przeprowadzenie Ankiety oraz
Konkursu.
I.

Postanowienia Ogólne.
1. Regulamin („Regulamin”) określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej
„DOMOSONDA”, obejmującej wypełnianie Ankiety oraz przeprowadzenie Konkursu („Akcja
Promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest APRO Investment Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041205, o
numerze identyfikacji podatkowej NIP 5540239546 („Organizator”).
3. Partnerem akcji Promocyjnej jest Brave Brain Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul.
Samuela Bogumiła Lindego 1C, 30-148 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o
numerze identyfikacji podatkowej NIP 6762486524 („Partner”).
4. Ankieta – ankieta anonimowa, polegająca na dobrowolnej odpowiedzi na pytania dotyczące
preferencji mieszkaniowych osoby wypełniającej ankietę.
5. Konkurs – konkurs polegający na dobrowolnym udzieleniu przez uczestnika konkursu
odpowiedzi na pytanie konkursowe.
6. Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Organizatora w celu sprawowania nadzoru
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele
Organizatora Akcji: Ścibor Szpak (Brave Brain S.A.) oraz Michał Deptuła (APRO Investment
Sp. z o.o.).

II.

Warunki uczestnictwa w Akcji.
1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
spełniające wymagania określone Regulaminem.
2. Akcja Promocyjna będzie trwała od dnia 03.01.2022 r. do 01.02.2022 r.
3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest wypełnienie Ankiety, dostępnej na
stronie https://www.apro.com.pl/domosona.
4. W ramach Akcji Promocyjnej możliwy jest udział w Konkursie, dostępnym na stronie
https://www.apro.com.pl/domosona, umieszczonym pod ww. Ankietą.

III.

Zasady wypełniania Ankiety.

1. Wypełnienie Ankiety polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące preferencji
mieszkaniowych osoby wypełniającej Ankietę, poprzez wskazanie odpowiednio
maksymalnie jednej lub dwóch odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w Ankiecie.
2. Wypełnienie
Ankiety,
dostępnej
na
stronie
internetowej
https://www.apro.com.pl/domosona, w okresie od dnia 03.01.2022 r. do 28.02.2022 r.,
uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości 2.000 złotych (słownie: dwóch tysięcy złotych)
na zakup mieszania z inwestycji Organizatora.

3. Osoba, która wypełni Ankietę zgodnie z zawartymi w niniejszym Regulaminie
postanowieniami, otrzymuje kod rabatowy w okresie trwania Akcji, uprawniający do zakupu
mieszkania z inwestycji Organizatora z rabatem w wysokości 2.000 złotych (słownie: dwóch
tysięcy złotych). Aby zrealizować kod rabatowy, konieczne jest okazanie ww. kodu
rabatowego w biurze sprzedaży Organizatora przy dokonywaniu ww. zakupu. Kod
rabatowy Uczestnik może wykorzystać w terminie 2 lat od daty zakończenia Konkursu.
4. Rabat nie kumuluje się, niezależnie od ilości wypełnionych Ankiet.
5. Ankieta wypełniona nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie uprawnia do otrzymania
kodu rabatowego.
IV.

Zasady udziału w Konkursie i wyboru laureata.

1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 03.01.2022 r. do 01.02.2022 r.
2. Konkurs polega na wykonaniu przez uczestnika zadania konkursowego polegającego na
napisaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co jest dla Ciebie najistotniejsze przy
wyborze mieszkania i dlaczego? Odpowiedź należy umieścić w wyznaczonym do tego
miejscu na stronie internetowej https://www.apro.com.pl/domosona.
3. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest podanie przez uczestnika Konkursu
następujących danych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. W konkursie nie mogą brać
udziału pracownicy Organizatora, APRO Construction sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz
Partnera z siedzibą w Krakowie oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, krewni
lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do czwartego stopnia i powinowaci boczni do
drugiego stopnia a także osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Uczestnik Konkursu, który udzieli odpowiedzi niespełniających wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie nie będzie brał udziału w Konkursie.
5. Komisja Konkursowa po zakończaniu okresu trwania Konkursu wybiera laureata Konkursu.
Laureatem Konkursu zostaje autor najciekawszej/najbardziej kreatywnej odpowiedzi na
pytanie konkursowe.
6. Komisja Konkursowa ogłosi wynik Konkursu najpóźniej do 7.02.2022 r. na stronie
internetowej Organizatora.
7. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 10.000 złotych (słownie:
dziesięciu tysięcy złotych) do zrealizowania w salonie IKEA w Bydgoszczy.
8. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu ww. nagrody drogą mailową
poprzez wysłanie wiadomości na podany przez niego, zgodnie z wymogiem zawartym w
ppkt. 3, adres e-mail.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez laureata Organizatorowi w ciągu 7
dni od dnia poinformowania go o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody,
w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru
PESEL oraz informację o prowadzonej działalności gospodarczej
10. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
12. W Konkursie można otrzymać tylko jedna nagrodę.
13. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail:
apro@apro.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: APRO Investment sp. z o.o. ul. Lubicka 53,
87-100 Toruń.
14. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię oraz adres e-mail)
oraz zwięzły opis zarzutów.

15. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione
pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
16. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji uczestnika Konkursu nie wyłącza
prawa do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
17. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do
każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie
przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego
uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z
przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez
Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
VI.

Dane osobowe.

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci
imienia i adresu e-mail w celach wymaganych do przeprowadzenia Konkursu w tym
dostarczenia nagród. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska, zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL.
2. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane adresowe laureata Konkursu zostaną
udostępnione firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
3. W wykonaniu obowiązków płynących z 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)
Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
uczestników Konkursu (w szczególności danych w postaci imienia i adresu e-mail
uczestników Konkursu) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
VII.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników
przez ich zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie
narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
3. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009
roku (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2094 ze zm.).

Załącznik do Regulamin akcji promocyjnej „DOMOSONDA”
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli APRO Investment Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu , VII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041205, o
numerze identyfikacji podatkowej NIP 5540239546. We wszelkich kwestiach dotyczących
ochrony danych osobowych można kontaktować na adres e-mail: apro@apro.com.pl.
2. Cele przetwarzania danych.
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe t.j. imię oraz adres e-mail
jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą
przetwarzania Twoich danych jest umowa (o treści regulaminu akcji „DOMOSONDA”,
obejmującej przeprowadzenie Ankiety oraz Konkursu).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla
celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje
dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych.
W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą
przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowopodatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony
przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać
Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas
działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli
pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. Podstawy przetwarzania danych i dobrowolność zgody.
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (czyli zobowiązań wynikających z treści
regulaminu akcji „DOMOSONDA”, obejmującej przeprowadzenie Ankiety oraz Konkursu)
pobieramy tylko te dane, bez których umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych
niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą
zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas
zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy
w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. Odbiorcy danych.
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z
wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie
prawne;
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy
kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. Czas przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich
przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub
rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została
wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia
Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń
zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy
określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu
cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane
w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od
końca roku, w którym zakończył się Konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo
autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym
przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje
dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. Uprawnienia podmiotu danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje
prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; b. prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach
marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli
dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże
będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie
będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na
podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania
przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. Droga mailową, wysyłając maila na adres: apro@apro.com.pl.
b. Zwracając się do nas pisemnie na adres: APRO Investment sp.z o.o. ul. Lubicka 53, 87-100
Toruń.
7. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej
chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych w Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

