
Regulamin akcji  

„Mrągowski Voucher Turystyczny” 

§ 1. 

1. Akcja „Mrągowski Voucher Turystyczny” jest działaniem promocyjnym, mającym na 

celu wsparcie branży turystycznej z Ziemi Mrągowskiej i propagowanie udziału 

turystów krajowych w wyjazdach turystycznych na teren powiatu mrągowskiego. 

2. W ramach Akcji podmioty świadczące zgodnie z prawem usługi na terenie Ziemi 

Mrągowskiej („Partner”/„Partnerzy”) oferują produkty i usługi na rzecz turystów 

świadczone w ramach swojej działalności. 

3. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 

Mrągowska” z siedzibą w Mrągowie (11-700), przy ul. Warszawskiej 26, 

4. Termin realizacji Akcji: od 21 kwietnia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. 

§ 2. 

1. Podmiot ubiegający się o udział w Akcji zobowiązany jest przygotować na potrzeby 

Akcji pakiet produktów lub usług które w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 31 

grudnia 2020 r. będą sprzedawane za cenę nie wyższą w stosunku do ceny regularnej.  

lub sprzedawane za cenę niższą w stosunku do ceny regularnej, przy czym realizacja 

tych produktów lub usług nastąpi w terminie późniejszym. 

2. W ramach Oferty, podmiot ubiegający się o udział w Akcji jest zobligowany do 

przygotowania i sprzedaży vouchera dedykowanego turystom krajowym (zdjęcie 

vouchera/obiektu, opis oferty z ceną). 

3. Voucher może obejmować jedynie produkty i usługi, które znajdują się w stałej 

ofercie Partnera, tym samym nie może ona obejmować produktów lub usług 

wprowadzonych do oferty Partnera jedynie na czas trwania Akcji.  

4. Produkty lub usługi, objęte voucherem, realizowane będą w normalnych godzinach 

funkcjonowania podmiotów, których dotyczą. 

§ 3. 

1. Podmiot zainteresowany udziałem w Akcji zobowiązany jest do przesłania oferty na 

adres poczty elektronicznej: e.krzywosz@mragowo.um.gov.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4, o 

czym poinformuje na stronie internetowej Akcji niezwłocznie po zmianie terminu. 

3. Partner zobowiązany jest do umieszczenia informacji o uczestnictwie w Akcji na 

swojej stronie internetowej. 

4. W przypadku, gdy:  

1) podane przez podmiot zainteresowany udziałem w Akcji informacje są 

nieprawdziwe,  

2) podmiot zainteresowany udziałem w Akcji lub jego voucher nie spełnia 

wskazanych w Regulaminie warunków udziału w Akcji,  

3) zakres danych podanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, lub voucher 

budzą uzasadnione podejrzenie dotyczące rzetelności podmiotu zainteresowanego 

udziałem w Akcji;  
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Organizator nie kwalifikuje takiego podmiotu jako Partnera, o czym powiadamia 

przesyłając stosowną informację na adres e-mail, wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

§4. 

1. Partner zobowiązany jest do rozpoczęcia sprzedaży vouchera w ustalonym terminie. 

Wymóg powyższy nie dotyczy podmiotów, które nie prowadzą przedsprzedaży. 

2. Partner zobowiązuje się umożliwić każdemu klientowi skorzystanie z vouchera, na 

warunkach wskazanych w zgłoszeniu. 

3. W przypadku wyczerpania limitu produktów i usług objętych voucherem Partner 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora, a 

także umieszczenia informacji o wyczerpaniu się limitu na swojej stronie internetowej 

pod adresem wskazanym w zgłoszeniu. 

4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z brakiem 

możliwości skorzystania z vouchera ponosi wyłącznie Partner. 

5. Partner zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zawieszeniu bądź 

zakończeniu działalności gospodarczej. 

§ 5.  

1. Organizator udziela Partnerom zgody na wykorzystanie materiałów graficznych 

wykorzystywanych w Akcji. Zgoda na wykorzystanie obejmuje jego umieszczenie 

przez Partnerów na swoich stronach internetowych wyłącznie w celu informacji o 

Akcji. Wszelkie inne formy wykorzystania grafiki przez Partnerów lub inne podmioty 

wymagają pisemnej zgody Organizatora.  

2. W przypadku naruszenia przez Partnera przepisów niniejszego Regulaminu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Partnerowi zgody na wykorzystanie 

przez niego grafiki. O cofnięciu zgody na wykorzystanie grafiki Organizator 

poinformuje Partnera drogą elektroniczną. 

§ 6.  

1. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” stosuje 

zapisy 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 5 „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” 

lub „RODO”).  

2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych 

dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w akcji promocyjnej, co do 

zasady jest to zgoda.  

3. Podmiot ubiegający się o udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w bieżącej edycji Akcji i dalej 

w celu promowania Akcji i pozyskania Partnerów dla kolejnych jej edycji.  

4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres: e.krzywosz@mragowo.um.gov.pl. Jednakże brak zgody 

uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i w związku z powyższym wyklucza z udziału w 

Akcji.  
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5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

1) administratorem danych osobowych podmiotu zainteresowanego udziałem w Akcji, 

jak w § 3 ust. 1 oraz Partnera Akcji, jak w § 1 ust. 2 jest Stowarzyszenie Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” z siedzibą w Mrągowie. 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez podmiot 

zainteresowany zgody (art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); w związku z rejestracją zgłoszenia do udziału w bieżącej edycji Akcji jak w 

§ 3 ust. 1 i dalej w celu pozyskiwania Partnerów i promowania kolejnych edycji Akcji  

3) dane osobowe będą pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych udziałem w Akcji 

wymienionych w § 3 ust. 1 oraz Partnerów Akcji jak w § 1 ust. 2;  

4) odbiorcą danych osobowych będzie odbiorcy materiałów promocyjnych,  

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej;  

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa,  

7) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

nie będą profilowane,  

8) dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie 

informacji o Akcji lub do czasu zaprzestania organizowania Akcji, z tym, że działania 

przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody 6 pozostają w zgodzie z prawem, w 

tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;  

9) uczestnik Akcji wymieniony w § 3 ust. 1 oraz w § 1 ust. 2 ma prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

10) uczestnik Akcji wymieniony w § 3 ust. 1 oraz w § 1 ust. 2 ma również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 

5310301, kancelaria@uodo.gov.pl. 

§ 7. 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem 

http://www.mragowo.pl/stowarzyszenie-lot-ziemia-mragowska/mragowski-voucher-

turystyczny 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy zastosowaniu 

odpowiednich form informacji i zawiadomień o zmianie.  

3. Organizator w szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie zastrzega 

sobie prawo rezygnacji z promowania Akcji.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Partnerów niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych dotyczących ich voucherów bądź ich samych.  

5. Partner biorąc udział w Akcji potwierdza, że rozumie i akceptuje zasady Akcji 

określone w Regulaminie i będzie się do nich stosować.  
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6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w 

zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe (w tym materiały reklamowe 

Partnerów) mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.  

7. Akcja nie jest organizowana, wspierana ani sponsorowana przez serwis Instagram lub 

Facebook, jego właścicieli czy administratorów.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.  

 


