REGULAMIN PROMOCJI
„Jesienna promocja”
1. Organizatorem promocji „Jesienna promocja” („Promocja”) jest Matex Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: Aleja Jana Pawła II 27, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000368250.
2. Promocja trwa od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020

(„Okres Trwania

Promocji”).
3. Na nieruchomości położonej przy ulicy Rogalskiego w dzielnicy Krowodrza, Matexi
realizuje Przedsięwzięcie Deweloperskie

pod nazwą „ROGALSKIEGO –

Apartamenty na Woli” polegające na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego składającego się z dwóch części naziemnych ze wspólnym
garażem podziemnym, który zostanie wybudowany na działkach nr 92/7, 92/9 i
92/20 i w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego
4. Do Promocji może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała
w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniach
02.11.2020 – 30.11.2020 podpisze w obecności pracownika Matexi oświadczenie
o przystąpieniu do Promocji oraz po otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji
niniejszego Regulaminu, złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Osoba fizyczna, która
spełnia wszystkie opisane wyżej warunki zwana jest dalej „Uczestnikiem
Promocji”.
5. Promocją objęte są wybrane mieszkania (wg listy stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu).
6. Matexi zobowiązuje się udzielić każdemu Uczestnikowi Promocji, który w Okresie
Trwania Promocji zawrze z Matexi umowę deweloperską, rabatu w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 lub „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Matexi Polska Sp. z o.o.,
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia
odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po
uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o
charakterze marketingowym przez Matexi Polska sp. z o.o. tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy z branży IT w zakresie
serwisu: sprzętu komputerowego, systemu elektronicznego obiegu informacji i
dokumentów oraz oprogramowania Deweloper System, systemu YouLead
InteliSoft Sp. z o.o., przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane pytanie, jednakże nie dłużej niż 7 lat od dnia
zapytania.
5. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach
marketingowych.
6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/
Panu następujące prawa: a) prawo do żądania od administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. prawo do sprostowania
danych.
b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania
opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem poprzez przesłanie maila z cofnięciem tejże zgody na adres
daneosobowe@matexipolska.pl
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie
informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest
niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na
ich przetwarzanie w celach marketingowych jest warunkiem umożliwienia
przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez
Matexi Polska sp. z o.o.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa.
8. Matexi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na uprawnienia nabyte
przez uczestników Promocji przed dniem zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji
„Jesienna promocja”

Numer
lokalu

Piętro

Pokoj
e

Metraż

Taras

Ogródek

Cena łączna
brutto

Cena po
rabacie
(2,5%)

wysokość
rabatu

A.01.04

1

4

82,63

18,98

0

1 037 000 zł

1 011 075 zł

25 925 zł

A.03.03

3

3

70,24

9,39

0

961 000 zł

936 975 zł

24 025 zł

B.00.01

PARTE
R

4

78,97

8,48

72,42

983 000 zł

958 425 zł

24 575 zł

B.00.02

PARTE
R

3

55,47

15,88

26,8

674 000 zł

657 150 zł

16 850 zł

