
Regulamin
Akcji Lojalnościowej „Doceniamy tych, którzy cenią nas”

w spółkach Grupy Victoria Dom

§ 1
Definicje

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji lojalnościowej spółki Victoria Dom S.A. z siedzibą
w Warszawie pod nazwą „Doceniamy tych, którzy cenią nas”.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Regulaminie – rozumie się przez to ten regulamin uczestnictwa w akcji lojalnościowej „Doceniamy

tych, którzy cenią nas”;

b) Organizatorze – rozumie się przez to spółkę Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-289

Warszawa, ul. Kąty Grodziskie 105), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000305793, NIP: 7591554483, REGON: 551186334, kapitał zakładowy

2.000.000,- zł (pokryty w całości);

c) Grupie Victoria Dom – rozumie się Organizatora i spółki należące do Grupy Victoria Dom, w tym

spółki celowe realizujące przedsięwzięcia deweloperskie, biorące udział w akcji lojalnościowej, tj.

Kliny Development sp. z o.o., Młodnicka Development sp. z o.o., Victoria 2019 sp. z o.o., Równoległa
Development sp. z o.o.;

d) Akcji – rozumie się przez to akcję lojalnościową „Doceniamy tych, którzy cenią nas”, którą
organizujemy i opisujemy w tym Regulaminie;

e) Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności

prawnych, która nie prowadzi działalność gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie

nieruchomościami lub podobnej oraz nie jest pracownikiem ani współpracownikiem spółki z Grupy

Victoria Dom, a która to osoba przed ogłoszeniem Akcji lub w trakcie jej trwania zawarła ze spółką z

Grupy Victoria Dom umowę dotyczącą nabycia lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia

deweloperskiego realizowanego przez spółkę z Grupy Victoria Dom;

f) Nabywcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, której Uczestnik polecił w okresie trwania Akcji

nabycie lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego przez spółkę
z Grupy Victoria Dom i osoba taka nie przesłała spółce z Grupy Victoria Dom w dowolnej formie

formularza rejestracyjnego do umowy dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego w ramach

przedsięwzięć deweloperskich realizowanych przez spółkę z Grupy Victoria Dom;

g) Umowie – rozumie się z przez to umowę deweloperską w świetle art. 76 ustawy z dnia 20 maja

2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o

ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz art. 10 ust. 1-3, art. 11

oraz art. 43 ust. 1 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu



mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym; umowę
przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego lub umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu

mieszkalnego

w wybudowanym przez spółkę z Grupy Victoria Dom budynku mieszkalnego i jego sprzedaży;

h) Nagrodzie – rozumie się przez to nagrodę pieniężną przysługującą Uczestnikowi w wyniku łącznego

spełnienia zasad Akcji określonych w Regulaminie;

i) Formularzu – rozumie się przez to formularz Uczestnika o chęci uczestnictwa w Akcji i polecaniu

innym osobom fizycznym nabycie lokali mieszkalnych w ramach przedsięwzięć deweloperskich

realizowanych przez spółkę z Grupy Victoria Dom, który to Formularz stanowi Załącznik nr 1 do

Regulaminu;

j) Poleceniu – rozumie się przez to oświadczenie Nabywcy o poleceniu przez Uczestnika nabycie lokalu

mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego przez spółkę z Grupy

Victoria Dom, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu;

k) Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w spółce z Grupy Victoria Dom na podstawie

umowy o pracę;

l) Współpracowniku – rozumie się przez to osobę współpracującą ze spółką z Grupy Victoria Dom na

podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę (np. umowa współpracy, umowa zlecenia,

powołanie).

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji jest Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. W Akcji biorą udział spółki z Grupy

Victoria Dom wskazane w § 1 ust. 2 lit. c) Regulaminu

2. Celem Akcji jest pozyskanie nowych klientów i sprzedaż im lokali mieszkalnych w przedsięwzięciach

deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Victoria Dom.

§ 3
Czas trwania Akcji

Akcja trwa od dnia 01 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 4
Uczestnictwo w Akcji

1. Akcja przeznaczona jest dla Uczestnika, który:

a) zawarł ze spółką z Grupy Victoria Dom Umowę, której przedmiotem jest lokal mieszkalny

w przedsięwzięciu deweloperskim realizowanym przez spółkę z Grupy Victoria Dom;

b) w ramach Umowy, o której mowa w lit. a) powyżej, zapłacił na rachunek bankowy wskazany

Umowie, przynajmniej jedną ratę płatności na poczet ceny, zgodnie z harmonogramem płatności,

stanowiącym załącznik do Umowy;

c) najpóźniej w dniu 31 grudnia 2022 roku zgłosił swój udział w Akcji i wskazał Nabywcę poprzez

doręczenie Organizatorowi Akcji prawidłowo wypełnionego Formularza podpisanego zarówno przez

Uczestnika, jak i Nabywcę. Powyższe stanowić będzie potwierdzenie udziału Uczestnika w Akcji.

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz doręczyć można Organizatorowi za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mail sprzedaz@victoriadom.pl lub do siedziby Organizatora przy ul.

Kąty Grodziskie 105 w Warszawie lub do dowolnego biura sprzedaży spółki z Grupy Victoria Dom.

Formularz taki zawierać musi oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu wraz z

wyrażeniem zgody przez Nabywcę i Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na warunkach
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określonych

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochronny 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). Nabywca wyraża zgodę na informowanie Uczestnika o zawarciu przez

Nabywcę umowy deweloperskiej, której przedmiot został wskazany na podpisanym przez Nabywcę
formularzu. Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;

d) wskazał Organizatorowi Nabywcę, który w ciągu 30 dni od dnia przesłania prawidłowo wypełnionego

Formularza, na zasadach określonych w lit. c) powyżej, zawrze Umowę w ramach jednego

z realizowanych przez spółkę z Grupy Victoria Dom przedsięwzięć deweloperskich i na dzień
rozpoczęcia Akcji Nabywca taki nie znajdował się w bazie klientów spółki z Grupy Victoria Dom.

2. W przypadku, kiedy polecono Nabywcy nabycie lokalu mieszkalnego przez kilku Uczestników decyduje

data wpływu Formularza. Nagroda przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, który dokonał zgłoszenia

Nabywcy jako pierwszy, pod warunkiem łącznego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1

powyżej.

3. Zgłoszenia Nabywcy może dokonać Uczestnik w rozumieniu jednej osoby fizycznej.

4. Uczestnikiem Akcji nie może być osoba świadcząca usługi pośrednictwa w zakresie obrotu

nieruchomościami lub doradztwa w tym zakresie.

5. Uczestnikiem Akcji nie może być Pracownik, Współpracownik ani członek jego rodziny tj. małżonek,

wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

6. Nabywca, poprzez podpisanie Formularza, zgodnie z ust. 1 lit. c) powyżej, wyraża zgodę na

informowanie Uczestnika o zawarciu przez Nabywcę umowy deweloperskiej, której przedmiot został
wskazany

w Formularzu.

§ 5
Zasady Akcji, Nagroda

1. Nagroda w ramach Akcji wynosi 5.000,- zł (pięć tysięcy) złotych (dalej zwaną „Nagrodą”), w sytuacji

łącznego spełnienia warunków określonych w §4 Regulaminu, a także w przypadku, gdy Nabywca nie

rozwiąże ani nie odstąpi od zawartej Umowy.

2. Nagroda zostanie wypłacona Uczestnikowi po pomniejszeniu o podatek dochodowy pobrany zgodnie

z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w dacie wypłaty

nagrody. Uczestnik po zakończeniu roku podatkowego, otrzyma wynikającą z przepisów wskazanej

ustawy, informację niezbędną do złożenia rocznego rozliczenia.

3. Wypłata, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie dokonana przez spółkę z Grupy Victoria Dom na

rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia czasu trwania

Akcji.

4. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, w przypadku, kiedy Uczestnik polecił Nabywcę, który znajdował
się w bazie klientów spółki z Grupy Victoria Dom.

5. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, jeżeli wskazany przez niego Nabywca nie zawarł w terminie,

o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. d) Regulaminu, Umowy w ramach jednego z realizowanych przez spółkę
z Grupy Victoria Dom przedsięwzięć deweloperskich.

6. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, w przypadku, kiedy Nabywca przez Niego wskazany, rozwiązał lub

odstąpił od Umowy.
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7. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, jeżeli Nabywca rozwiąże lub odstąpi od Umowy w terminie 6

miesięcy od zakończenia czasu trwania Akcji. W przypadku, gdy Nabywca rozwiąże lub odstąpi od

Umowy w w/w terminie, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi lub spółce z Grupy Victoria

Dom Nagrodę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o w/w rozwiązaniu lub odstąpieniu

przez Nabywcę od Umowy.

8. Organizator i spółki z Grupy Victoria Dom zastrzegają sobie prawą żądania dodatkowych dokumentów

od Uczestników Akcji, w sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przypisy prawa, w tym prawa

podatkowego.

9. Akcja nie przewiduje przyznawania nagród pocieszenia ani zamiany nagród.

10. Każdy Uczestnik może wygrać więcej niż jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji.

Reklamację należy wysłać na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu. O

prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje data nadania przesyłki pocztowej w polskiej placówce

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo

pocztowe.

2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji: imię, nazwisko, adres

zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, powód reklamacji, treść żądania reklamacyjnego

i własnoręczny podpis. Reklamacja nie spełniająca wymagań, o których mowa w zdaniu poprzednim,

pozostaje bez rozpoznania.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje prawidłowo zgłoszone

w formie pisemnej, zawierające dane określone w ust. 2 powyżej.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji.

Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu 30-dniowego

terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora.

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji i Nabywców jest Victoria Dom Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie (adres: 03-289 Warszawa, ul. Kąty Grodziskie 105), w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej

RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w Akcji „Doceniamy tych, którzy

cenią nas”.

2. W spółce Victoria Dom S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, o którym mowa w art. 37

RODO i można się z nim skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych

osobowych poprzez adres e-mail: daneosobowe@victoriadom.pl lub iod@victoriadom.pl oraz pisemnie

na adres siedziby wskazany powyżej. Dane osobowe osób biorących udział w akcji, o której mowa w ust.

1 powyżej będą przetwarzane przez Victoria Dom S.A. i/lub właściwą spółkę z Grupy Victoria Dom, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu i zakresie udziału w Akcji Lojalnościowej „Doceniamy tych,

którzy cenią nas”

i lit. f – jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych
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związanych z realizacją Akcji, w kategorii dane zwykłe – wymienione w Formularzu potwierdzającym

udział w Akcji Uczestnika Akcji oraz Nabywcy.

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym

organom administracji skarbowej. Dane będą przekazywane do właściwej spółki Grupy Victoria Dom w

związku

z udziałem osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej, w Akcji oraz wyborem przez daną osobę
nieruchomości będącej przedmiotem planowanej Umowy. Wówczas dana spółka z Grupy Victoria Dom

stanie się Administratorem danych osobowych Uczestnika Akcji. Dane mogą być przekazywane również
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Victoria Dom S.A., w tym m.in.: pozyskującym

dane do podpisania Umów, obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji

Umowy, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie

podmioty przetwarzają dane na podstawie Umowy z Victoria Dom S.A. i wyłącznie zgodnie z jej

poleceniami.

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane do momentu zakończenia Akcji, tj. do

31 grudnia 2022 roku. Natomiast dane osobowe osób nagrodzonych – przez czas określony przepisami

podatkowymi, a także wynikające z okresu dochodzenia ewentualnych roszczeń
5. Osobom, o których mowa w us.t 1 przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Victoria

Dom S.A. lub Inspektorem Ochrony Danych (dane wskazane w ust. 1 i 2powyżej).

6. Każdej z osób, o których mowa w ust. 1, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do

udziału w Akcji. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych skutkuje wycofaniem

swojego udziału z Akcji.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.victoriadom.pl, w sekretariacie

siedziby Organizatora przy ul. Kąty Grodziskie 105 w Warszawie, jak również biurach sprzedaży spółek

z Grupy Victoria Dom.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, w tym do zmiany czasu

trwania Akcji z zastrzeżeniem, że czas ten nie zostanie skrócony.

3. Udział w Akcji jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji.

5. Informacja o Akcji zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu

cywilnego.

6. Akcja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora oraz spółek z Grupy Victoria Dom.

7. W przypadku zmiany rachunku bankowego, adresu zamieszkania, właściwego urzędu skarbowego

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o w/w zmianach w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia

zaistnienia zmiany.

8. Wysłanie informacji o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej uznane będzie jako skutecznie

doręczone.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 roku – Kodeks cywilny.
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Organizator

Załącznik Nr 1:

Formularz potwierdzający udział w Akcji „Doceniamy tych, którzy cenią nas”

FORMULARZ POTWIERDZAJACY UDZIAŁ W AKCJI „Doceniamy tych, którzy cenią nas”

1. Uczestnik:

a) Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________

b) Data urodzenia: ___________________________________________________________________

c) Adres zamieszkania:________________________________________________________________

d) Adres do korespondencji:____________________________________________________________

e) Telefon kontaktowy:________________________________________________________________

f) Adres e-mail:______________________________________________________________________

g) Numer PESEL:_____________________________________________________________________

h) Nazwa i adres Urzędu Skarbowego, właściwy dla Uczestnika:________________________________

________________________________________________________________________________
i) Nazwa przedsięwzięcia deweloperskiego, data Umowy, numer lokalu mieszkalnego i numer

repetytorium, gdy Umowa zawarta była w formie aktu notarialnego: _____________________

_________________________________________________________________________________

j) Numer rachunku bankowego _________________________________________________________

2. Nabywca (czyli osoba polecana przez Uczestnika):

a) Imię i

nazwisko:____________________________________________________________________

b) Adres zamieszkania: ________________________________________________________________

c) Telefon kontaktowy:   _______________________________________________________________

d) Adres e-mail:  _____________________________________________________________________

e) Numer PESEL: _____________________________________________________________________

f) Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej Umowy tj. nazwa przedsięwzięcia

deweloperskiego, numer lokalu mieszkalnego, planowana data Umowy:

____________________________________

________________________________________________________________________________

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem i wyrażam chęć udziału w Akcji „Doceniamy tych,
którzy cenią nas” organizowanej przez spółkę pod firmą Victoria Dom S.A., na zasadach opisanych w
Regulaminie.

__________________________ __________________________
data i czytelny podpis Uczestnika data i czytelny podpis Nabywcy
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Wyrażam zgodę na poinformowanie Uczestnika o spełnieniu przeze mnie jako Nabywcę wymagań
wynikających z Regulaminu Akcji „Doceniamy tych, którzy cenią nas” – § 4 ust. 1 lit. c) Regulaminu –
niezbędnych do wypłaty nagrody Uczestnikowi.

__________________________
data i czytelny podpis Nabywcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Victoria Dom i spółki Grupy Victoria Dom moich danych osobowych
wskazanych jako dane Uczestnika/ Nabywcy, w zakresie niezbędnym do udziału w Akcji „Doceniamy tych,
którzy cenią nas”, w zakresie wskazanym w Formularzu potwierdzającym mój udział w Akcji, w celach
handlowych i marketingowych na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym
RODO.

__________________________ __________________________
Data i czytelny podpis Uczestnika data i czytelny podpis Nabywcy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Victoria Dom S.A. i spółek Grupy Victoria Dom drogą elektroniczną,
na wskazany przeze mnie w Formularzu potwierdzającym mój udział w Akcji adres e-mail i/lub numer
telefonu, informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez spółki Grupy Victoria
Dom zgodnie z zapisami art 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

____________________________ __________________________
data i czytelny podpis Uczestnika data i czytelny podpis Nabywcy

* Podanie danych zawartych w powyższym formularzu i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest

dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Akcji.
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