
 

Regulamin Promocji „Biuro za 1 zł” 

 

I.  Postanowienia Ogólne  

Promocja „Biuro za 1 zł” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Bydgoski Park 

Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich 

Przemysłowców 6, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale 

zakładowym 105 776 000,00 zł, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87 (dalej: BPPT). 

 

II. Przedmiot i czas trwania Promocji 

1. Promocja objęta niniejszym Regulamin dotyczy najmu biur zlokalizowanych w: biurowcu 

IDEA Przestrzeń Biznesu w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 i Centrum 

Technologicznym w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A. 

2. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania z najmu biura w cenie 1 zł netto w 

pierwszym miesiącu obowiązywania umowy. Jako pierwszy miesiąc uznaje się pierwsze 30 

dni Umowy Najmu. 

3. Promocja dotyczy Umów Najmu zawartych w okresie od 20.02.2023 r. do 30.04.2023 r.  

 

III. Warunki uczestnictwa w Promocji  

1. Promocja obejmuje wyłącznie nowych Klientów, tzn. z Promocji wyłączeni są Klienci, którzy 

mają aktualnie lub w przeszłości mieli zawartą umowę najmu biura w biurowcu IDEA 

Przestrzeń Biznesu. 

2. Przystąpienie do promocji wymaga wcześniejszego zgłoszenia mailowego na adresy działu 

sprzedaży: anna.olszewska@bppt.pl; malgorzata.zielinska@bppt.pl lub telefonicznie 

530 347 569 lub 668 244 756, a kolejno podpisania odpowiedniej umowy najmu w tym 

zakresie.   

3. Liczba lokali objętych Promocją jest ograniczona. 

4. O przystąpieniu do Promocji decyduje kolejność zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie z BPPT umowy najmu biura na czas 

nieokreślony z minimum 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, w czasie obowiązywania 

Promocji tj. od 15.02.2023 r. do 30.04.2023 r. 

 

IV. Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji powinny być zgłaszane pisemnie bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@bppt.pl . 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego 

zgłoszenie reklamacji, nazwę podmiotu, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot 

oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację. 

3. BPPT rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że 

koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie BPPT dodatkowych 

informacji. W takim przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich 

informacji. 

4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu 

reklamacyjnym. 

 

V. Dane osobowe 

1. 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  
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2. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że:  

1) BPPT jest administratorem danych osobowych; 

2) podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji postanowień 

niniejszego Regulaminu Promocji; 

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu Promocji; 

4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja związana z realizacją postanowień niniejszego 

Regulaminu Promocji; 

5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez okres niezbędny do  realizacji 

postanowień niniejszego Regulaminu Promocji; 

6) podanie przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest 

niezbędne z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu Promocji;  

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa podania danych uniemożliwi 

skorzystanie z  Promocji; 

9) osobie fizycznej, której dane przetwarzane są w związku z realizacją postanowień 

niniejszego Regulaminu Promocji: 

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także o ile przetwarzanie 

konkretnych danych osobowych nie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania  

postanowień niniejszego Regulaminu Promocji, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Promocja „Biuro za 1 zł” nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dotyczącymi usług 

najmu w biurowcu IDEA Przestrzeń Biznesu i Centrum Technologicznym.  

2. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje 

się przestrzegać jego postanowienia.  

3. Niniejszy Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej https://www.bppt.pl/o-

nas/dokumenty/ . 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich 

interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.   

5. BPPT zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie jego 

obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte 

przez Użytkowników przed taką zmianą. 

6. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do BPPT. 


