
 
 

 

Regulamin Konkursu NIEZAPOMNIANE EMOCJE Z GREE 

 
 
§ 1. DEFINICJE  
 
 

1. KONKURS – forma rozrywki rozgrywana w przestrzeni Internet, za pośrednictwem 

strony www.grajzgree.pl 

 

2. ORGANIZATOR – organizatorem konkursu NIEZAPOMNIANE EMOCJE Z GREE 

(zwanego dalej „Konkursem”) jest Free Polska Sp. z o.o. – wyłączny przedstawiciel 

klimatyzatorów marki Gree w Polce, z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego 

Pasterza 13/3. Organizator konkursu jest równocześnie Administratorem Danych 

Osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Free Polska (Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu) 

 

3. UCZESTNIK – każda osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem firmy instalacyjnej z 

branży HVAC, która zgłosiła się do udziału w dniach 10.06.2021-19.06.2021, 

wykonując zaplanowane działania, oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z formularzem zgłoszeniowych o którym mowa w § 3 ust.2 

Regulaminu. 

 
4. NAGRODA GŁÓWNA – jeden voucher o wartości 1980 zł (tysiąc dziewięćset 

osiemdziesiąt złotych zero groszy brutto) na pobyt w Hotelu REMES SPORT & SPA, 

ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica dla dwóch osób o zawartości zgodnej z pakietem 

hotelowym „Pakiet specjalny” i do wykorzystania na warunkach określonych w 

voucherze (warunki vouchera stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

 
5. NAGRODY DODATKOWE – futbolowe upominki przewidziane dla min. 15 osób. 

 
6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin. 

 

 

§ 2. CEL  

1. Regulamin określa warunki i reguły Konkursu, organizowanego przez Organizatora.  

2. Przez organizację Konkursu rozumie się udostępnienie formularza zgłoszeniowego poprzez 

stronę www.grajzgree.pl, przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników, przekazanie nagród do 

odbioru oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jego przebiegu.  

3. Celem głównym Konkursu jest promocja marki Gree, której wyłącznym przedstawicielem w 

Polsce jest Organizator.  

 

 

§ 3. ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs odbywa się od 10 czerwca 2021 r. do 19 czerwca 2021 r. do godz. 24.00.  



 
 

 

2. Uczestnicy powinni wejść na stronę internetową www.grajzgree.pl lub www.gree.pl i zgodnie 

z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy (zawierający zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych) zachowując kopię formularza, która zostanie automatycznie wysłana na adres 

mailowy podany w zgłoszeniu.  

3. Zgodnie z instrukcją, zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na 3 pytania główne 

oraz na 2 pytania dodatkowe oraz uzupełnienie swoich danych.  

4. Uczestnik może wypełnić formularz jeden raz. W przypadku otrzymania więcej niż jednego 

formularza zgłoszeniowego od jednego uczestnika, w konkursie rozpatrzony zostanie 

formularz wysłany przez niego jako pierwszy.  

5. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób z danej firmy instalacyjnej, jednakże 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

wymagana jest od każdego z Uczestników.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby spokrewnione z pracownikami 

Organizatora oraz jego Partnerów i Dystrybutorów (Alfaco, Bezet, Klima, Systherm, Kliweko).  

7. Uczestnik, który do 19 czerwca 2018 r. do godz. 24.00 prawidłowo wykona zadania 

określone w ust. 3 bierze udział w Konkursie i może otrzymać:  

a) Nagrodę Główną – Voucher na 2-dniowy pobyt w Hotelu REMES SPORT & SPA, ul. 

Parkowa 48, 64-330 Opalenica dla dwóch osób o zawartości zgodnej z pakietem hotelowym 

„Pakiet specjalny 

b) Nagrody Dodatkowe – 5 x  oficjalna piłka EURO 2020, Adidas Uniforia PRO Rozmiar 5, 10 

x Gra planszowa Monopoly Reprezentacja Polski 2020. 

8. Spośród prawidłowo wypełnionych zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody 

Głównej – Uczestnik, który odpowie poprawnie na 3 pytania główne. W przypadkach spornych 

konkurs będzie rozstrzygany na niżej określonych zasadach:  

a) W przypadku jeśli więcej niż jeden Uczestnik odpowie prawidłowo na wszystkie 3 pytania 

główne lub jeśli żaden z uczestników nie odpowie prawidłowo na wszystkie 3 pytania główne 

pod uwagę wzięte zostaną odpowiedzi na 2 pytania dodatkowe rozpatrywane w kategorii, w 

przypadku pierwszego pytania dodatkowego: odpowiedź prawidłowa/odpowiedź 

nieprawidłowa, w przypadku drugiego pytania dodatkowego: odpowiedź prawidłowa lub 

odpowiedź najbardziej zbliżona do prawidłowej.  

b) W przypadku jeśli więcej niż jeden Uczestnik odpowie prawidłowo na wszystkie 3 pytania 

główne oraz na 2 pytania dodatkowe pod uwagę wzięta zostanie godzina otrzymania przez 

Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego – Uczestnik, który szybciej wyśle 

prawidłowo wypełnione zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wygra.  

9. Spośród prawidłowo wypełnionych zgłoszeń zostaną wyłonieni zwycięzcy Nagród 

Dodatkowych – 15 Uczestników, którzy prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy i 

uplasują się na pierwszych 15 miejscach zgodnie z kryteriami oceny wymienionymi w ust. 8 

powyżej. Zwycięzca Nagrody Głównej także otrzyma Nagrody Dodatkowe. Wyniki zostaną 

ogłoszone 15 lipca 2021 r.  

10. Zwycięzca Nagrody Głównej oraz zwycięzcy Nagród Dodatkowych zostaną o wygranej 

powiadomieni przez Organizatora mailowo 15 lipca 2021 r. Organizator może dodatkowo 

kontaktować się ze zwycięzcami telefonicznie w dniach 15-16 lipca 2021 r. Zwycięzcy będą 

http://www.gree.pl/


 
 

 

zobligowane podać Organizatorowi adres pocztowy, na który zostaną, na koszt Organizatora, 

wysłane nagrody.  

11. Nagrody zostaną wysłane w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników – wysyłki 

polecone zostaną nadane najpóźniej 29 lipca 2021 r. Jeśli do dnia 29 lipca 2021 r. Organizator 

nie otrzyma od zwycięzców informacji na temat adresów do wysyłki nagród, stracą oni 

możliwość odbioru nagród, a nagrody zostaną przekazane Uczestnikom, którzy zajmą kolejne 

miejsca w Konkursie zgodnie z kryteriami oceny wymienionymi w ust. 8 i 9 powyżej.  

12. Zwycięzca Nagrody Głównej otrzyma od Organizatora voucher wydany przez Hotel 

REMES SPORT&SPA w Opalenicy uprawniający go do realizacji nagrody. Realizacja nagrody 

– wykorzystanie pakietu hotelowego „Pakiet Specjalny” w Hotelu REMES SPORT&SPA 

zgodnie z warunkami vouchera - leży po stronie zwycięzcy. Organizator z chwilą nadania 

vouchera przesyłką poleconą na adres zwycięzcy wywiązuje się z wręczenia Nagrody Głównej 

w Konkursie i nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie przez Uczestnika Nagrody 

Głównej.  

13. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

14. Uczestnicy przystępując do Konkursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność 

cywilnoprawną na cały czas trwania Konkursu.  

15. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, bądź utrudniania 

realizacji Konkursu innym Uczestnikom, w dowolnym momencie Konkursu, Organizator ma 

prawo do wykluczenia go z Konkursu. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Konkursu mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  

17. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą 

być naruszone w czasie Konkursu.  

18. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 

odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, 

liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. 

Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty 

należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby 

(„ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.). 

19. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 18 powyżej, jest odpowiedzialny za 

pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku 

dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%. 

 

§ 4. UCZESTNICY I REJSTRACJA  

1. Uczestnikiem jest osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem firmy instalacyjnej z branży 

HVAC, posiadająca ważny Certyfikat Autoryzacyjny, która wykona zadanie określone przez 

Organizatora oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem 

uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja Uczestnika poprzez wykonanie zadania określonego 

w § 3. ust. 2.  

2. Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na:  

a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,  



 
 

 

b) przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych - danych 

osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z 

Rozporządzeniem 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.  

c) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych imienia i nazwiska Uczestnika oraz nazwy 

firmy instalacyjnej, której jest przedstawicielem, na podstawie odrębnej zgody Uczestnika.  

3. Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał 

się i rozumie postanowienia Regulaminu.  

 

§ 5. ZWYZIĘZCA  

Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik Konkursu, któremu w dniu 15 lipca 2021 r. przyznana 

została Nagroda Główna, o której został poinformowany drogą mailową.  

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. W sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania, modyfikacji Konkursu przed 

czasem jego zakończenia, nie wręczając Nagród.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 

Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego 

stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można 

uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.  

5. Uczestnictwo w Konkursie nie rodzi żadnych roszczeń względem Organizatora.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające 

wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych 

z dnia 

19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w 

ww. ustawie.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

9. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Konkursu www.grajzgree.pl oraz na stronie 

Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FREE POLSKA SP. Z O.O.  

RODO  

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies została zaktualizowana dnia 12 grudnia 2019 

r. i stanowi kontynuację Polityki Prywatności obowiązującej we Free Polska Sp. z o.o. od dnia 

25 maja 2018 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów U S T AWY z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) regulującej na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej sposób realizacji 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 (dalej jako „RODO”). 

 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej Free Polska Sp. z o.o. takimi danymi 

mogą̨ być́ adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz informacje pozyskane w ramach Plików 

Cookies (opisanych w pkt 15 i n.); w przypadku organizowanych przez Free Polska Sp. z o.o. 

konkursów: imię̨ i nazwisko (lub samo imię̨ w powiązaniu z innymi danymi) oraz dane 

kontaktowe, w przypadku korzystania ze Strefy Instalatora lub ze Sklepu Internetowego także 

adres zamieszkania lub korespondencyjny oraz informacje pozyskiwane w ramach Plików 

Cookies. W przypadku realizowanych szkoleń lub postępowań rekrutacyjnych także dalsze 

dane osobowe umożliwiające odpowiednio przeprowadzenie szkoleń i nadanie certyfikatów 

lub też zawarcie i wykonywanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. 

 

Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na 

zasadach obowiązujących we Free Polska Sp. z o.o., w sposób bezpieczny (zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi we Free Polska Sp. z o.o.) i 

każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna 

zgoda, akceptacja regulaminu konkursu, zawarta umowa, regulamin sklepu internetowego). 

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”), który przetwarza Pana/Pani 

dane osobowe w rozumieniu RODO jest: 

Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3 

31-416 Kraków 

NIP: 5252291850 

REGON: 015652188 

KRS: 0000198686 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: 

pocztę elektroniczną, na adres e-mail: iod@gree.pl; 

nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków; 

telefonicznie pod numerem: +48 12 307 06 40. 



 
 

 

 

Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Krzysztofa Kordeusza. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres mailowy 

krzysztof.kordeusz@gmail.com. 

 

Dane osobowe kontrahentów i klientów Spółki są̨ przetwarzane w celu świadczenia usług: 

szkoleniowych, drogą elektroniczną, w szczególności przekazywania informacji handlowych 

(newsletter), utrzymania konta klienta w sklepie, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, 

w tym  uiszczania zapłaty, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu 

reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do 

potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i 

reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o  zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu 

pomiędzy kupującymi a sprzedającym; Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest każdorazowo wyrażona przez kontrahenta lub klienta Spółki dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO) lub tez konieczność podjęcia działań na żądanie danej osoby, w tym wyrażenie 

zgody/akceptacja regulaminów konkursu lub zawarcie umowy, w tym w drodze elektronicznej 

i poprzez witrynę sklepu internetowego FREE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane 

z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub strony trzeciej (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie 

bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych, dostosowanie świadczonych usług do 

potrzeb Klientów Spółki, monitorowanie jakości obsługi, dopasowanie oferty towarów do 

potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych 

i reklamowych. 

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w 

wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności 

przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące 

procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy 

świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności. Dane 

osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, 

które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane 

dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez 

Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim 

jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. 

 

Dane osobowe Klientów Spółki będą przetwarzane przez Administratora przez okres 

niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w niniejszej polityce 

prywatności, jednakże przez  

okres nie dłuższy niż 3 lata, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści umowy, regulaminu lub 

oświadczenia stanowiącego podstawę przetwarzania danych osobowych. 

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 



 
 

 

żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, 

wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu 

marketingu bezpośredniego, wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w 

zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, cofnięcia zgody 

na przetwarzanie swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, także 

w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe; 

 

Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że kontrahent lub 

klient Spółki nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek 

ten może wynikać z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych lub statystycznych) 

lub z zobowiązań umownych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak 

możliwości świadczenia usług na rzecz kontrahenta lub klienta Spółki. 

 

Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe na podstawie pisemnej zgody kontrahenta 

lub klienta mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o 

udzieleniu Klientom Spółki rabatów sprzedażowych. 

 

Strona internetowa gree.pl (oraz sklep internetowy uruchomiony w ramach funkcjonalności 

strony internetowej) korzysta z Plików Cookies (tzw. ciasteczek). Pliki Cookies stanowią dane 

informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Pliki 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

W ramach strony internetowej gree.pl i sklepu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików 

cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” 

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). Pliki Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez 

czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta, za 

pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce internetowej Klienta. Klient może dokonać 

zmiany ustawień w tym zakresie, w tym także wprowadzić automatyczne blokowanie Plików 

Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki 

internetowej używanej przez Klienta. Jednocześnie Administrator informuje, że ograniczenia 

stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 

internetowych Sklepu internetowego. 

 

Administrator informuje, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta 

Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator jako właściciel sklepu 

internetowego gree.pl, przy czym dostęp do pozyskanych danych posiadają także podmioty, 

którym powierzono na podstawie stosownej umowy obsługę techniczną sklepu internetowego. 

Podmioty te są wskazane w  do niniejszej polityki. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu 

końcowym Klienta mogą być również  



 
 

 

wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz 

partnerów, jak również przez sieć Google, w tym do wyświetlania reklam dopasowanych do 

sposobu (typu adWords), w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą 

zostać także zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na 

danej stronie. W zakresie informacji  

o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać 

i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 

https://www.google.com/ads/preferences/. 

 

 

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego 

korzystają ze stron internetowych, poprzez zwiększenie funkcjonalności, ulepszanie struktury 

i zawartości treści zamieszczanych na stronie internetowej; 

utrzymania sesji Klienta (w przypadku uprzedniego prawidłowego zalogowania), dzięki której 

Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 

określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach 

reklamowych, w szczególności sieci Google, w ramach adWords, w tym w zakresie danych 

uzyskiwanych za pomocą mechanizmów Google Analitycs. W przypadku zmiany 

obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści 

polityki prywatności. 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 

modyfikacje w treści polityki prywatności. 

 

Załącznik nr 1 

DO POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES FREE POLSKA SP. Z O.O. 

 

LISTA PODMIOTÓW KTÓRYM POWIERZONO NA PODSTAWIE STOSOWNEJ UMOWY 

OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ SKLEPU INTERNETOWEGO GREE.PL 

 

1. Stanisław Krzaklewski, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą 

Arbuz Consulting, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) o numerze REGON: 356715890, NIP 675-118-45-58. 

 

2. Maciej Bozik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Bozik Ivision.pl, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wieniawskiego 66/2, 31-

436 Kraków, NIP: 9451989093, REGON: 121453860  

 

3. Michał Sękara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Sękara, wpisanym 

do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra, pod adresem ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, NIP: 

5130032248, REGON: 121449367,  prowadzący wspólnie spółkę cywilną pod nazwą 

IVISION.PL Maciej Bozik, Michał Sękara s.c. w (31-436) Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 

66/2, NIP: 6772295079, REGON: 120508754 



 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Informacje nt. Voucher „Pakiet Specjalny” - 2 noclegi w Hotelu REMES w Opalenicy, 

www.hotelremes.pl 

 

Voucher „Pakiet specjalny” obejmuje:  

 

• 2 noclegi w pokoju dwuosobowym standard ze śniadaniem  

• 2 Kolacje Szefa kuchni dla dwóch osób  

• Masaż relaksacyjny całego ciała dla dwóch osób 

• Kąpiel w piwie lub mleku kozim dla dwóch osób 

• 1 tor bowling na 1godzinę  

• Wypożyczenie rowerów na 3godziny dla dwóch osób  

• Możliwość korzystania z basenu, saun, jacuzzi oraz siłowni  

• Park linowy dla dwóch osób (bez limitu przejść danego dnia, dostępny tylko w sezonie, 

poza sezonem nie ma możliwości wymiany na inną atrakcje) 

• Parking  

 

Vouchery wydawane są na okres 12 miesięcy i są ważne do 31 lipca 2022 r.  

Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Vouchery realizowane są z wyłączeniem terminów 

specjalnych.  

Voucher należy okazać w oryginalnej formie w Recepcji w dniu przyjazdu. Wymagana jest 

wcześniejsza rezerwacja usług.  

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z działem rezerwacji Hotelu pod numerem 

telefonu: +48 61 44 82 400, +48 502 596 907 lub email na adres: info@hotelremes.pl 

 

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Hotelu i Regulaminu 

Sprzedaży i Realizacji Voucherów.  

W przypadku częściowego wykorzystania wartości vouchera, pozostała kwota nie podlega 

zwrotowi. 

Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.  

Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. 

  

 

http://www.hotelremes.pl/

