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REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Przedłużamy wakacje III” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej (dalej jako „Regulamin”) określa 

warunki i zasady udziału w programie sprzedaży premiowej „Przedłużamy wakacje III” 

(dalej jako „Program”) oraz zasady przyznawania i wykorzystywania przez uczestników 

Programu przyznanych im voucherów.  

2. Organizatorem Programu jest spółka pod firmą piTERN spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442909, o numerze NIP 7822554455, 

o numerze REGON 302293280, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł 

(dalej jako „Organizator”).  

3. Program jest organizowany w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do 

wyczerpania liczby voucherów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), przy czym 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia 

Programu. Wcześniejsze zakończenie Programu nie wpływa na ważność ani możliwość 

wykorzystania voucherów już przyznanych uczestnikom Programu, a także na możliwość 

przyznania uczestnikom Programu voucherów, co do których nie zostały jeszcze spełnione 

wszystkie warunki ich przyznania wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu - pod warunkiem 

spełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie. 

4. Celem Programu jest promocja Organizatora i jego produktów oraz zwiększenie sprzedaży 

tych produktów.  

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Uczestnikiem Programu (dalej jako „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), która łącznie: 

1) kupi od Organizatora produkt, tj.:  

a) w okresie 31.05-30.06.2022 r. - instalację fotowoltaiczną OZE o mocy minimum 

4 kWp (kilo watt peak), lub 

b) w okresie 31.05-30.06.2022 r. - pompę ciepła o mocy minimum 4kW, lub 

c) w okresie 31.05-31.12.2022 r. - zestaw: instalację fotowoltaiczną OZE o mocy 

minimum 4 kWp (kilo watt peak) oraz pompę ciepła o mocy minimum 4 kW, 
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- dalej jako „Produkt”, na podstawie zawartej z Organizatorem umowy na dostawę 

i wykonanie instalacji fotowoltaicznej OZE lub pompy ciepła oraz nie odstąpi od 

zawartej umowy na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej OZE lub pompy 

ciepła w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, 

2) wypełni i podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem 

i zaakceptować go. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację 

Uczestnik potwierdza podpisując oświadczenie wskazane w ust. 1 pkt 2. 

 

§ 3. ZASADY PROGRAMU  

1. W przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) Uczestnik spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1,  

2) Uczestnik terminowo uiści na rzecz Organizatora pełną cenę za zakupiony Produkt, 

o jakim mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b lub c (tj. terminowo i w całości ureguluje 

wszystkie faktury VAT za dany Produkt), 

3) Uczestnik uiści na rzecz Organizatora pełną kwotę za otrzymanie vouchera - 5,00 zł 

netto (tj. 6,15 zł brutto), 

- Uczestnik otrzyma od Organizatora odpłatnie (w ramach kwoty określonej w pkt 3) 

voucher firmowy „morski” z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem (dalej jako 

„Voucher”).  

2. Voucher uprawnia Uczestnika do dokonania jednej rezerwacji pobytu trwającego sześć 

dób hotelowych na terenie wybranego ośrodka wypoczynkowego prowadzonego przez 

spółkę pod firmą Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Śremie (dalej jako „Holiday Park & Resort), znajdującego się 

w nadmorskich miejscowościach albo do jednego przelotu widokowego helikopterem, 

w cenie za cały pobyt albo za przelot helikopterem 1 grosz brutto, na zasadach 

szczegółowo określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort (dalej jako „Regulamin 

główny”), Regulaminie korzystania z voucherów firmowych (dalej jako „Regulamin 

voucherów”) lub Regulaminie Przelotów Widokowych Helikopterem (dalej jako 

„Regulamin przelotów”), które zostały sporządzone przez Holiday Park & Resort i są 

dostępne na stronie internetowej: holidaypark.pl/regulamin/. 

3. Organizator zastrzega, że Voucher nie obejmuje: 

1) „Usług Dodatkowych” w rozumieniu Regulaminu głównego i ulepszeń, w tym usługi 

sprzątania, kosztów mediów, parkingu, dostarczenia ręczników oraz innych Usług 

Dodatkowych i ich kosztów, 

2) ceny pobytu w kwocie 1 grosz brutto, 
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3) kosztów wyżywienia, 

4) „Kwoty zabezpieczenia” w rozumieniu Regulaminu voucherów, 

5) jednorazowej opłaty za Usługę sprzątania, 

- które osoba wykorzystująca Voucher ponosi we własnym zakresie, a których sposoby 

rozliczania podano w Regulaminie głównym i Regulaminie voucherów, zaś aktualne ceny 

w cenniku (dalej jako „Cennik”), dostępnym na stronie internetowej holidaypark.pl/cennik. 

4. Vouchery zachowują ważność do dnia 16.05.2026 r. 

5. Uczestnik w momencie podpisywania umowy na dostawę i wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej OZE lub pompy ciepła otrzyma od Organizatora replikę Vouchera. 

6. Uczestnik otrzyma fakturę VAT za otrzymanie Vouchera (na kwotę 6,15 zł brutto, wskazaną 

w ust. 1 pkt 3) jednocześnie z fakturą VAT końcową za Produkt.  

7. Voucher zostanie przyznany Uczestnikowi w terminie 14 dni od dnia spełnienia przez niego 

ostatniego z warunków, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1-3. Organizator niezwłocznie 

powiadomi Uczestnika w drodze wiadomości e-mail o przyznaniu Vouchera i o wysyłce 

oryginału Vouchera.  

8. Oryginał przyznanego Vouchera zostanie dostarczony Uczestnikowi przesyłką pocztową 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w zawartej z Organizatorem 

umowie lub na inny adres podany przez Uczestnika. Organizator zastrzega sobie możliwość 

doręczenia Uczestnikowi oryginału Vouchera w inny sposób wybrany przez Organizatora 

i zaakceptowany przez Uczestnika.  

9. Organizator zastrzega, że liczba Voucherów w Programie jest ograniczona.  

10. Jeden Uczestnik w trakcie trwania Programu może otrzymać więcej niż jeden Voucher, 

jeżeli: 

1) każdorazowo spełni łącznie wszystkie warunki określone w ust. 1 powyżej oraz  

2) kupowany nowy Produkt będzie zainstalowany (wykonany) pod innym adresem niż 

wskazany w poprzedniej umowie już zawartej z Organizatorem na dostawę 

i wykonanie instalacji fotowoltaicznej OZE lub pompy ciepła (jeden Voucher 

przysługuje za dostawę i wykonanie jednego Produktu pod jednym adresem). 

11. Wariant Vouchera nie podlega wymianie. Vouchery nie podlegają wymianie na 

równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju. Objęte Programem vouchery 

„morskie” nie są wymienne na vouchery „górskie”, o ile Regulamin voucherów nie będzie 

stanowić inaczej. 

12. Uczestnik może przenieść prawa z przyznanego Vouchera na wybraną przez siebie osobę 

trzecią, tj. pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie oraz pełną 

zdolność do czynności prawnych. 
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§ 4. SPOSÓB WYKORZYSTANIA VOUCHERA 

1. Szczegółowe zasady wykorzystania Vouchera w ośrodkach wypoczynkowych Holiday 

Park & Resort, w tym sposób aktywacji Vouchera, sposoby dokonywania rezerwacji pobytu 

w ośrodku, terminy i warunki rezerwacji lub możliwość zmiany terminu pobytu określa 

Regulamin voucherów, w szczególności jego § 2 i § 3. Istnieje możliwość realizacji 

Vouchera w „Systemie 3+3”, tj. poprzez dokonanie dwóch rezerwacji z jednego kodu, 

maksymalnie 3-dobowych każda, pod warunkiem odbycia obu pobytów w tym samym 

roku kalendarzowym. Szczegółowe warunki realizacji Voucherów w „Systemie 3+3” określa 

§ 4 Regulaminu voucherów. 

2. Regulamin voucherów stanowi regulamin szczególny wobec Regulaminu głównego. 

Regulamin główny określa m.in. zasady funkcjonowania ośrodków wypoczynkowych 

Holiday Park & Resort i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji 

miejsca noclegowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis 

internetowy prowadzony pod adresem www.holidaypark.pl.  

3. Szczegółowe zasady dokonywania rezerwacji oraz warunki przelotu widokowego 

helikopterem określa Regulamin przelotów. 

4. Szczegółowe ceny pobytów oraz za świadczenie innych usług w ośrodkach 

wypoczynkowych Holiday Park & Resort określa Cennik. 

5. Organizator wskazuje, że aktualny na dzień sporządzenia Regulaminu: 

1) Regulamin główny dostępny jest na stronie internetowej holidaypark.pl/regulamin/ -

dokument: „Regulamin Główny Holiday Park & Resort od 06.2021”, 

2) Regulamin voucherów dostępny jest na stronie internetowej holidaypark.pl/regulamin/ 

- dokument: „Regulamin VOUCHERY FIRMOWE - zakupione od 1 maja 2022 roku 

(włącznie)”, 

3) Regulamin przelotów dostępny jest na stronie internetowej holidaypark.pl/regulamin/ - 

dokument: „Regulamin Przelotów Widokowych Helikopterem od 4.05.2022” 

4) Cennik dostępny jest na stronie internetowej holidaypark.pl w zakładce „Cennik” oraz 

bezpośrednio na stronie internetowej holidaypark.pl/cennik/. 

6. Organizator zwraca uwagę, że warunkiem aktywacji Vouchera (a tym samym możliwości 

dokonania rezerwacji w ośrodkach wypoczynkowych Holiday Park & Resort) jest 

przekazanie indywidualnego unikalnego jednorazowego kodu Vouchera wraz z danymi 

osobowymi posiadacza Vouchera telefonicznie na numer: +48 735200800 lub na adres e-

mail: vouchery@holidaypark.pl. Voucher zostanie aktywowany w terminie 48 godzin od 

momentu otrzymania zgłoszenia. 

7. Przed aktywacją Vouchera lub przed dokonaniem rezerwacji pobytu Uczestnik (lub osoba, 

której Uczestnik przekazał swój Voucher) zobowiązany jest zweryfikować aktualną - na 

dzień dokonywania aktywacji Vouchera lub rezerwacji - treść Regulaminu głównego, 

http://www.holidaypark.pl/
https://holidaypark.pl/regulamin/
https://holidaypark.pl/regulamin/
https://holidaypark.pl/regulamin/
mailto:vouchery@holidaypark.pl
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Regulaminu voucherów, Regulaminu przelotów oraz Cennika, dotyczących Voucherów 

objętych Programem.  

8. Organizator zastrzega, że treść regulaminów i Cennika wskazanych w ust. 5 może ulegać 

zmianom, przy czym zmiany te mogą nie dotyczyć Voucherów objętych Programem, lecz 

jedynie voucherów nabytych później. Kwestie te każdorazowo rozstrzyga treść 

regulaminów lub Cennika. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulaminami i Cennikiem, 

wszelkie ich zmiany Holiday Park & Resort będzie publikować na swoich stronach 

internetowych (wskazanych w ust. 5), a zmiany regulaminów wchodzą w życie po 14 

dniach od ich ogłoszenia przez Holiday Park & Resort na swoich stronach internetowych. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w regulaminach lub 

Cenniku, o jakich mowa ust. 5, dokonane po dniu wejścia w życie Regulaminu ani za 

niezrealizowanie lub niemożność zrealizowania przez Uczestnika przyznanego Vouchera, 

niezależnie od przyczyny (w szczególności z uwagi na brak miejsc w ośrodku 

wypoczynkowym Holiday Park & Resort, naruszenie przez Uczestnika postanowień 

Regulaminu voucherów lub Regulaminu głównego, w tym poprzez aktywację vouchera 

lub rezerwację pobytu przez Uczestnika w sposób niezgodny z tymi regulaminami lub 

z uwagi na zaistnienie siły wyższej, w tym wprowadzenie lub obowiązywanie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem SARS-CoV-2). 

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie na 

adres Organizatora: Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo lub w formie 

dokumentowej na adres e-mail Organizatora: info@pitern.pl, z dopiskiem „Przedłużamy 

wakacje III - reklamacja”.  

2. Organizator zastrzega, że podstawą reklamacji nie mogą być kwestie związane z zakresem 

(w tym rodzajem) Vouchera, warunkami lub sposobem jego przyznania ani wykorzystania, 

jak również jakość lub sposób świadczenia usług przez Holiday Park & Resort. 

3. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. O ich rozpatrzeniu Organizator poinformuje składającego reklamację za 

pośrednictwem takiego środka komunikacji, jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia. 

4. W razie konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane lub informacje, 

bez których nie można jej rozstrzygnąć, Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż przed 

upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację, 

w sposób wskazany w ust. 3 zdanie drugie. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 

3 zdanie pierwsze liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.  

5. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator: piTERN 

Sp. z. o. o z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dąbrowa, KRS: 0000442909. 
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6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację 

wyłącznie w związku z reklamacją i w zakresie procedury reklamacyjnej,  na podstawie 

art.  6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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; Dz.U. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej 

jako „RODO”), tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (rozpatrzenia 

reklamacji, dochodzenia roszczeń, podjęcia obrony przed roszczeniami).  

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w reklamacji jest dobrowolne, jednakże 

konieczne do rozpatrzenia reklamacji.  

8. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie 

przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.  

9. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia 

reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora 

obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.  

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH W OŚWIADCZENIU UCZESTNIKA 

1. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika zawarte w oświadczeniu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (tj. w zakresie imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail) na podstawie art.  6 ust.  1 lit. a RODO, tj. 

w celu prawidłowego wykonywania przez Organizatora obowiązków wynikających 

z Regulaminu, w tym na cele doręczenia Uczestnikowi oryginału Vouchera, prowadzenia 

ewentualnych ewidencji przekazywanych Voucherów lub przekazywania do Holiday Park 

& Resort danych osobowych Uczestników niezbędnych do aktywowania Vouchera. 

2. Administratorem danych osobowych, o jakich mowa w ust. 1, jest Organizator: piTERN Sp. 

z. o. o. z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dąbrowa, KRS: 0000442909. 

3. Podanie danych osobowych w oświadczeniu Uczestnika jest dobrowolne, jednakże 

konieczne do prawidłowej realizacji przez Organizatora celów określonych w ust. 1. 

Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie 

przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.  

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Programu oraz 

po jego zakończeniu lub do momentu wycofania zgody przez Uczestnika (co nie ma 

wpływu na przetwarzanie tych danych do momentu wycofania zgody) lub do 
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wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów 

prawa. Po zakończeniu powyższego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2022 r. 

2. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, u przedstawicieli handlowych 

Organizatora i na stronie internetowej www.pitern.pl/programy-i-promocje. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie,  z zastrzeżeniem, 

że nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu. 

4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.pitern.pl/programy-i-promocje oraz będzie dostępna w siedzibie Organizatora. 

5. Poinformowanie o każdej zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 1 dzień przed 

wejściem w życie zmian Regulaminu. Dokładna data wejścia w życie zmian Regulaminu 

zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu. 

6. Udział w Programie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację 

zasad Programu zawartych w Regulaminie. 

7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a ponadto postanowienia Regulaminu głównego, 

Regulaminu voucherów, Regulaminu przelotów i Cennika.  

8. Wszelkie spory związane z Regulaminem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora.  

http://www.pitern.pl/
http://www.pitern.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Sprzedaży Premiowej „Przedłużamy wakacje III” – 

oświadczenie Uczestnika 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

 

Ja, niżej podpisany/a:  

 

________________________________________, 

(imię i nazwisko) 

 

 ________________________________________, 

(adres zamieszkania) 

 

________________________________________ 

(nr telefonu) 

 

________________________________________ 

(adres e-mail) 

 

NR UMOWY: 

 

niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu Sprzedaży Premiowej „Przedłużamy wakacje 

III” udostępnionego przez spółkę pod firmą piTERN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo oraz że akceptuję jego treść i 

wyrażam zgodę na mój udział w Programie Sprzedaży Premiowej „Przedłużamy wakacje III”; 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą piTERN spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo moich danych 

osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonywania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu Programu Sprzedaży 

Premiowej „Przedłużamy wakacje III”, w tym na cele doręczenia mi oryginału Vouchera, 

prowadzenia przez Organizatora ewentualnych ewidencji przekazywanych Voucherów lub 

przekazywania do spółki Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp.k. moich danych osobowych 

niezbędnych do aktywowania Vouchera lub do rozstrzygania reklamacji otrzymanych przez 

Organizatora.  
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Informacja o ochronie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą piTERN spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000442909 (dalej jako „Administrator”). 

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonywania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu Programu Sprzedaży 

Premiowej „Przedłużamy wakacje III”, w tym na cele doręczenia Pani/Panu oryginału Vouchera lub 

przekazywania do Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp.k. Pani/Pana danych osobowych niezbędnych 

do aktywowania Vouchera, a także na cele prowadzenia ewentualnych ewidencji przekazanych 

Voucherów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 jako „RODO” oraz na cele 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń przez Organizatora oraz podjęcia 

obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Programu Sprzedaży 

Premiowej „Przedłużamy wakacje III” organizowanego przez Administratora oraz po jego 

zakończeniu do dnia upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z Programu Sprzedaży Premiowej „Przedłużamy wakacje III” lub do wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.  Po zakończeniu 

powyższego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres mailowy: info@pitern.pl.  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - odpowiednio - do chwili cofnięcia zgody lub do 

upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Programu Sprzedaży 

Premiowej „Przedłużamy wakacje III”, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których 

dane te są przetwarzane. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez 

Administratora obowiązków wynikających z Regulaminu Programu Sprzedaży Premiowej 

„Przedłużamy wakacje III”. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy). Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazane przez Administratora do 

spółki Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp.k. na cele aktywowania przekazanego Panu/Pani Vouchera 

lub na cele rozstrzygnięcia otrzymanych przez Administratora reklamacji. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

________________________________________ 

data i podpis osoby zapoznanej z klauzulą informacyjną 

 


