
REGULAMIN PROMOCJI „WYNAGRODZENIE ZALEŻNE OD CZASU REALIZACJI”

§1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady skorzystania z promocji „Wynagrodzenie zależne od czasu realizacji”, zwana dalej Promocją 

§2 Organizator Promocji
Promocja  jest organizowana przez Centrum obsługi nieruchomości Navi Estate Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Henryka i
Karola Czeczów 28/4, 30-798 Kraków wpisana do do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000973044, numer REGON: 522091808, NIP: 6793239666  zwane dalej Organizatorem. 

§3 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Organizator przetwarza  dane  osobowe  na  potrzeby   przeprowadzenia  Promocji,  zawarcia  oraz  realizacji  umowy

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przedstawienia ofert sprzedaży, wynajmu nieruchomości oraz rozpatrzenia
reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b. RODO. Dane przechowywane są przez okres wykonywania umowy pośrednictwa
oraz równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy pośrednictwa. 

3. Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest  realizacja  Promocji.  Uczestnicy  Promocji podają  swoje  dane
dobrowolnie- odmowa podania danych może uniemożliwić realizację Promocji oraz wykonanie umowy.

4. Kontakt do Administratora danych osobowych: rodo@naviestate.pl oraz drogą pocztową ul. Henryka i Karola Czeczów
28/4 30-798 Kraków.  Pod adresem można kontaktować się  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych oraz przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych

5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane od momentu podania przez Uczestnika Promocji przez 
okres trwania Promocji. Po zakończeniu Promocji dane osobowe zostaną trwale usunięte.

6. Uczestnicy  Promocji mają  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  oraz  prawo  do  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowani decyzji, w tym profilowaniu.

7. Uczestnicy Promocji mają prawo do wnoszenia skarg w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa 
danych osobowych. Skargi można kierować do Generalnego Inspektora Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.

8. Więcej informacji w zakresie Regulaminu przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naviestate.pl/rodo.
§4 Zasady Promocji

1. Promocja dotyczy wyłącznie ofert prezentowanych przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega prawo do reprezentowania obu stron transakcji kupna/sprzedaży, wynajmu nieruchomości.
3. W  ramach  Promocji  Organizator zobowiązuje  się  obniżenia  wynagrodzenia  zawartego  w  Umowie  pośrednictwa

wynajmu/sprzedaży dalej zwanej Umową w przypadku nie znalezienia nabywcy na nieruchomość odpowiednio:
a. o 25%  wartości wynagrodzenia bru o po 3 miesiącach od podpisanej umowy;
b. o 50% wartości wynagrodzenia bru o po 6 miesiącach od podpisanej umowy;
c. o 75% wartości wynagrodzenia bru o po 12 miesiącach od podpisanej umowy;
d. wykonać usługę bezpłatnie lub odstąpić od wykonywania usługi zawartej w Umowie po okresie większym niż 

12 miesięcy od podpisanej umowy.
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest podpisanie podpisanej Umowy z  Organizatorem.

§5 Czas trwania Promocji
1. Promocja obowiązuje w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2023 r.
2. O uczestnictwie w Promocji będzie decydować data podpisania Umowy z Organizatorem.
3. Nabyte prawa przez Uczestników Promocji nie wygasają po zakończeniu trwania Promocji.

§6 Reklamacje
1. Uczestnicy Promocji mogą składać reklamację w formie mailowej oraz w formie pisemnej na adres Organizatora.
2. Reklamacje należy składać z dopiskiem „Wynagrodzenie zależne od czasu realizacji”.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Uczestnika 

Promocji w zakresie dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej naviestate.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady ww. Promocji 
3. Każda osoba zainteresowana udziałem w Promocji zobowiązana jest do zapoznania się z warunkami Promocji 

przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
4. Każda promocja Organizatora posiada odrębny regulamin i nie podlega łączeniu z innymi Promocjami.
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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/na …………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji „Wynagrodzenie zależne od czasu 
realizacji”

Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, że Organizator jest uprawniony do wprowadzania podobnych 
promocji po zakończeniu trwania Promocji „Wynagrodzenie zależne od czasu realizacji” o nowych warunkach i parametrach.

………………………… …………………………

          miejscowość, data   podpis
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