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Regulamin akcji #AlaToOgarnie (dalej „Regulamin”) 
  

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE 
   
§ 1.  Nazwa akcji 
Akcja organizowana jest pod nazwą #AlaToOgarnie (dalej “Akcja”) 
  
§ 2. Organizatorzy 
Organizatorami Akcji (zwanymi łącznie: “Organizatorami”) są: 

● Fabryka Mebli Gala Collezione Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie, Lisi Ogon 73, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców, w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 000036176, NIP: 953-24-06-701 wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł 
(dalej „Organizator”). 

● Rodena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-782) ul. Brzoskwiniowej 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000334886, NIP 7010199805, REGON 142018926, kapitał zakładowy 
100 000zł, (dalej: “Architekt”) 

  
§ 3. Partnerzy akcji 
Partnerami akcji (dalej: “Partnerzy”) są producenci elementów wyposażenia wnętrz, z oferty których Architekt wybiera 
produkty proponowane Uczestnikom Akcji w przygotowywanych dla nich poradach wnętrzarskich. 
 
§ 4. Obszar akcji 
Akcja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  
§ 5. Czas trwania akcji 
Akcja rozpoczyna się 8 kwietnia i trwa do 30 kwietnia 2020 r. włącznie. 
 
§ 6. Uczestnicy Akcji 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy oraz członkowie władz Organizatora, a także członkowie najbliższej 
rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

  
§ 7. Udostępnianie Regulaminu 
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.GalaMeble.com, w siedzibie Organizatora, u Architekta 
oraz u Partnerów, biorących udział w Akcji. 
  

II.          PRZEBIEG I ZASADY UDZIAŁU W AKCJI 
  
§ 1. Istota Akcji 

1. Istotą Akcji jest udzielenie Uczestnikowi przez Architekta porady wnętrzarskiej (dalej: “Porada”) dotyczącej 
sposobu aranżacji salonu (pokoju dziennego). 

2. W czasie trwania akcji Porada jest udzielana przez Architekta bezpłatnie.  
3. Porada nie obejmuje przygotowania wizualizacji dla pomieszczenia.  
4. Porada udzielana jest drogą elektroniczną, w postaci maila zawierającego zestaw sugestii, obejmujących: 

• jedną planszę inspiracyjną z proponowaną dla wnętrza kolorystyką i zestawem elementów wyposażenia 
wnętrz znajdujących się w ofercie Organizatora oraz Partnerów,  

• krótki opis zmian, proponowanych przez Architekta do wprowadzenia dla zgłoszonego pomieszczenia. 
5. Porady są udzielane tylko i wyłącznie dla pomieszczeń pełniących funkcję salonu (pokoju dziennego).  
6. Uczestnik może zgłosić chęć uzyskania porady tylko jeden raz.  

 
§ 2. Przebieg Akcji 

1. Uczestnik zgłasza chęć otrzymania porady wysyłając maila na adres alatoogarnie@galacollezione.com. 
Przesłanie maila na wskazany przez Organizatora adres jest jedynym sposobem zgłoszenia chęci udziału w Akcji.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

• od 2 do 4 zdjęć wnętrza w formacie jpg, o wadze pojedynczego pliku nie przekraczającej 2 MB, 
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• rysunek wymiarowy wnętrza z zaznaczonymi przeszkodami (np. okna, drzwi, słupy podtrzymujące stropy, 
skosy, ścianki działowe etc.); rysunek ten może być wykonany odręcznie i zeskanowany lub 
sfotografowany, 

• pisemne sprecyzowanie rodzaju porady, np. chęć uzyskania podpowiedzi w zakresie doboru dodatków do 
zastanego wyposażenia, podpowiedzi w zakresie doboru mebli i dodatków przy założeniu całkowitej 
zmiany aranżacji pokoju, podpowiedzi w zakresie aranżacji wnętrza w określonym stylu.  

3. W ciągu 7 dni roboczych od momentu odbioru wiadomości e-mail przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje od 
Organizatora maila z Poradą udzieloną przez Architekta.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostarczenia maila zwrotnego z sugestiami w 
przypadku dużej liczby zgłoszeń ze strony Uczestników. Czas dostarczenia zwrotnie zestawu sugestii nie będzie 
jednak dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu dostarczenia zgłoszenia przez Uczestnika. W takim przypadku 
Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo o wydłużeniu czasu oczekiwania na odpowiedź. 

5. Organizator - na prośbę Uczestnika - może wskazać listę punktów handlowych, posiadających w ofercie 
produkty wyposażenia wnętrz, zaproponowane w Projekcie.  

   
§ 3. Odpowiedzialność Organizatorów 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu www.GalaMeble.com 
przez Uczestnika oraz brak możliwości odebrania wiadomości e-mail z Projektem, wynikający z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, m.in. wynikający z ograniczeń technicznych sprzętu Klienta, wadliwego działania 
łączy telekomunikacyjnych z których korzysta, opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji, awarii serwerów 
pocztowych. 

2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości zmieszczenia zaproponowanych 
elementów wyposażenia w trakcie realizacji projektu przez Uczestnika, wynikające z podania niepoprawnych 
wymiarów pomieszczenia przez Uczestnika.  

3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za brak dostępności sugerowanych w poradach produktów w sieci 
punktów handlowych lub sieci dystrybutorów poszczególnych Partnerów. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podjętych przez Uczestnika działań, związanych z 
realizacją Porady. 

5. Porada jest tylko zewnętrznym odwzorowaniem aranżacji pokoju dziennego Uczestnika i nie odnosi się do 
technicznej strony przedsięwzięcia.  
  

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Przesłanie przez Uczestnika maila na adres alatoogarnie@galacollezione.com jest równoznaczne z udzieleniem 
przez niego zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Architekta danych osobowych podanych przez 
Uczestnika w mailu, w tym adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz innych danych podanych przez niego 
dobrowolnie w wiadomości zgłoszeniowej oraz na otrzymywanie w czasie trwania Akcji informacji od 
Organizatora drogą elektroniczną.  

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przygotowania i przedstawienia Porady, 
przez okres niezbędny do dostarczenia porady mailem do Uczestnika.  

3. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Mebli Gala Collezione Sp. z o. o., z siedzibą w Lisim Ogonie 
k/Bydgoszczy oraz Rodena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zasadach współadministrowania.   

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której 
dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora w związku z działaniami marketingowych w oparciu o regulamin akcji 
#AlaToOgarnie oraz dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami.  

5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do: 

• żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, 

• wydania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich przenoszenia,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem o ile podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych.   

6. W sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada 
on  prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją odmowy podania danych 
osobowych będzie brak możliwości udziału w Akcji.   
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8. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Administratora oraz innym podmiotom na podstawie 
stosownych upoważnień lub zawartych umów. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym 
organom i instytucjom państwowym na podstawie przepisów prawa.   

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 
 
§ 5. Postanowienia końcowe 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie Akcji. Zmiany zostaną ogłoszone w 
terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej www.GalaMeble.com. 

2.    Udział w Akcji oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. 
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4.    Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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