
„Z Kartą Klubu Ogrodnika Zielona Środa trwa cały tydzień” 

    REGULAMIN 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Z Kartą Klubu Ogrodnika Zielona Środa trwa cały 
tydzień” jest HORTICO S.A., z siedzibą przy ul. Giełdowej 12 H we 
Wrocławiu. 

2. Promocja przeprowadzona jest w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum. 
3. Promocja polega na możliwości dokonania zakupu wszystkich roślin taniej o 

20% w wyznaczonym przedziale czasowym w sklepie stacjonarnym. 
4. Organizator akcji oświadcza, że wszystkie rośliny są świeże i przez cały okres 

akcji znajdują się w miejscu dostosowanym do ich przechowywania. 
5. Rośliny pochodzą tylko i wyłącznie z legalnego i sprawdzonego źródła. 

§2 
Warunki i zasady realizacji promocji 

1. Promocja nie jest promocją cykliczną. Ma charakter jednorazowy. 
2. Promocja jest ograniczona czasowo. Trwa od dnia 29.05.2017 (poniedziałek) 

do dnia 04.06.2017 (niedziela) - 1 pełny tydzień. 
3. Promocja przeznaczona jest dla Członków Klubu Ogrodnika. 
4. Osoby nie będące Członkiem Klubu Ogrodnika mają możliwość założenia 

Karty Klubu Ogrodnika w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum przy ulicy 
Głównej 1C, Wrocław-Psary. 

5. Osoby, które zakładają nową Kartę Klubu Ogrodnika mogą skorzystać z 
promocji następnego dnia po jej założeniu, gdy ich Karta Klubu Ogrodnika 
zostanie aktywowana. 

6. Zakupów można dokonać w sklepie stacjonarnym Galerii Ogrodniczej Zielone 
Centrum przy ulicy Głównej 1C, Wrocław-Psary. 

7. W akcji biorą udział wszystkie dostępne w sprzedaży rośliny.  
8. Promocje nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie 

Organizatora. 
9. Prawo zwrotu nie przysługuje na rośliny. 
10. Osoba biorąca udział w akcji zobowiązana jest do: 

- zapoznania się z niniejszym regulaminem 
- posiadania Karty Klubu Ogrodnika 

11. Każdy biorący udział w akcji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i 
nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Udział w akcji jest równoznaczne z 
akceptacją regulaminu. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu 



wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane 
przez właściwy Sąd Powszechny. 

13. Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.zielone-centrum.pl oraz w 
Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum, ulica Główna 1C, Wrocław-Psary. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym 
regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. 

§3 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w 
ramach akcji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego. 

2. Zakupu może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

3. Udział w akcji jest dobrowolny i wymaga udostępnienia swoich danych 
osobowych. 

4. Klient, który dokonuje rejestracji w Klubie Ogrodnika jest zobowiązany do 
podania danych niezbędnych do wyrobienia Karty.  

5. Podając dane klient wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w celach 
związanych z działalnością Spółki HORTICO SA.  

6. Administratorem bazy danych osobowych jest Organizator.  
7. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres 

zamieszkania oraz telefon kontaktowy. W przypadku faktury VAT są to 
również dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.  

8. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i 
przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientom przysługuje prawo 
dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich 
usunięcia.  

9. Klient  prawny wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej 
działalności Organizatora.  

http://www.zielone-centrum.pl

