
REGULAMIN PROMOCJI „Zyskaj 1500 zł” 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin promocji „Zyskaj 1500 zł” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki podpisania umowy na zarządzanie najmem 

krótkoterminowym (dalej „Najem”), które należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej w ust. 4 (dalej „Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest Apartamenty Rentoom Sp.  zo.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szymańskiego 1B, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871532, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 879-27-27-407 

(dalej „Rentoom”).  

3. Rentoom jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji  w rozumieniu przepisów 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). Dane osobowe 

Uczestników będą przetwarzane przez Rentoom w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w  https://rentoom.pl/regulaminy/. 

4. Nagrodą w Promocji jest premia pieniężna (dalej „Premia”) w kwocie 1500 PLN ( brutto słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), przyznawana 

każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w § 2 oraz § 3 Regulaminu.  

5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji.  

6. Promocja rozpoczyna się  15-06-2022 r. i trwa do dnia 31-08-2022.  

7. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zasady uczestnictwa w Promocji 

§ 2. 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna lub prawna, która łącznie spełnia następujące warunki:  

1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

2) nie jest pracownikiem Rentoomu,   

3) składając wniosek za pośrednictwem Facebooka zaakceptuje Regulamin,  

zwana w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”.  

2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji jest stroną jakiejkolwiek umowy z Rentoom. 

Zasady przyznawania Premii 

§ 3. 

1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 

- do dnia 31-08-2022 r. złoży wniosek przez stronę wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz do dnia 30.09.2022 r. zawrze umowę na zarządzanie 

najmem krótkoterminowym,   

- składając wniosek wyrazi zgody na przetwarzanie przez Rentoom jego danych osobowych dla celów marketingu Rentoomu  i podmiotów 

stanowiących jednostki powiązane z Rentoomem oraz współpracujące z Rentoomem na podstawie umowy, w tym poprzez środki 

porozumiewania się na odległość,  

2. Premia zostanie przekazana na podstawie faktury wystawionej przez Uczestnika, o ile nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o 

Konto oraz nie odwoła zgód, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 4. 

1. Każda promocja organizowana przez Rentoom jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje polegające na 

sprzedaży premiowej organizowane przez Rentoom nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.  

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.rentoom.pl oraz mailowo na wniosek Uczestnika.  

4. Uzyskana Premia stanowić będzie przychód Uczestnika.  

 

 

http://www.rentoom.pl/

