
Regulamin Promocji "Galactica” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem jest Galactica Sp. J. z siedzibą w 
Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 189, 85-739, producent i dostawca oprogramowania dla biur 
nieruchomości oraz deweloperów Galactica Virgo (zwana dalej „Galactica”). 

2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niebędących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we 
własnym imieniu działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub 
działalność deweloperską w rozumieniu właściwej ustawy. 

3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 

a) Biuro nieruchomości – Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub biuro sprzedaży nieruchomości. 

b) Deweloper – Przedsiębiorca prowadzący działalność deweloperską w rozumieniu ustawy. 

c) Galactica Virgo – oprogramowanie udostępniane Przedsiębiorcom przez Galactica Sp. J. z siedzibą 
w Bydgoszczy. 

d) Grupa Morizon-Gratka – Grupa Morizon-Gratka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 
49, 02-672 Warszawa 

e) Promocja - Promocja realizowana na warunkach uregulowanych w niniejszym Regulaminie. 

f) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. 

g) Serwis gratka.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.gratka.pl. 

h) Serwis morizon.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.morizon.pl. 

i) Umowa abonamentowa - umowa abonamentowa (umowa zlecenia) z Galactica Sp. J. o świadczenie 
usług dostępu do oprogramowania i pochodnych lub usługi hostingowo-serwisowej. 

§ 2 Warunki Promocji 

1. Promocja obowiązuje od 26.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 

2. W Promocji mogą uczestniczyć Biura Nieruchomości oraz Deweloperzy, którzy w dniu przystąpienia do 
Promocji: 

a) są stroną Umowy abonamentowej z Grupa Morizon-Gratka i aktywnie korzystają z usług 
oferowanych w serwisie gratka.pl lub morizon.pl   

b) nie są i w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających, nie byli aktywną stroną 
Umowy abonamentowej z Galactica; 

c) nie posiadają zadłużenia w stosunku do Galactica z dowolnego tytułu. 

3. W ramach Promocji, Biura Nieruchomości i Deweloperzy otrzymują usługę dostępu do oprogramowania 
Galactica Virgo w wersji do trzech agentów (loginów) z możliwością automatycznego publikowania ofert 
w portalach ogłoszeniowych oraz moduł wirtualnych wizyt i zdalnych prezentacji pozwalający na 
wykonywanie wirtualnych spacerów oraz ich prezentację online. Dostęp do wymienionych usług 
odbywa się przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe od dnia przystąpienia do Promocji z rabatem w 
wysokości 100% ich wartości.  

4. Przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie, mogą przystąpić do 
Promocji po przekazaniu ich danych kontaktowych przez Grupę Morizon-Gratka. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Świadczenia Usługi - Galactica Virgo dostępne pod adresem: 
https://pliki.galactica.pl/Galactica_Virgo_OWSU.pdf . Zgłoszenie udziału w Promocji jest równoznaczne 

https://pliki.galactica.pl/Galactica_Virgo_OWSU.pdf


z oświadczeniem Przedsiębiorcy, że zna i akceptuje w powyższym zakresie, Ogólne Warunki Świadczenia 
Usługi - Galactica Virgo.  

6. Zgłoszenie udziału w Promocji wymaga powierzenia Organizatorowi przez Przedsiębiorcę przetwarzania 
danych osobowych. Zgłoszenie udziału w Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
Przedsiębiorcę, że zna, rozumie i akceptuje zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych 
określone pod adresem:  

https://pliki.galactica.pl/GALACTICA_UMOWA_POWIERZENIA_PRZETWARZANIA_DANYCH_OSOBOWY
CH_VIRGO.pdf 

7. Promocja może łączyć się z innymi promocjami Organizatora.  

8. Rabat udzielany w ramach Promocji, nie może być przedmiotem cesji oraz nie podlega zamianie na 
środki pieniężne lub inne usługi.  

§ 3 Informacja o ochronie danych osobowych 

1. Zgłaszając udział w Promocji, Przedsiębiorcy oraz osoby działające w imieniu i na rzecz Przedsiębiorców, 
potwierdzają znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązują się do jego przestrzegania oraz stosownie 
do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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) (RODO) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
przez Organizatora, dla celów i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem 
możliwości skorzystania z Promocji.  

3. Administratorem danych osobowych Przedsiębiorców (osób upoważnionych do reprezentacji 
Przedsiębiorców) jest Galactica Sp. J. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 189, 85-739 , email: 
kontakt@galactica.pl.  

4. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie lub pocztą elektroniczną, pod adresami 
wskazanymi powyżej.  

5. Administrator przetwarza następujące dane Przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji 
Przedsiębiorcy: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; stanowisko służbowe; adres siedziby lub 
adres korespondencyjny; NIP.  

6. Celem przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorców (osób upoważnionych do reprezentacji) jest 
realizacja Promocji (weryfikacja kryteriów uczestniczenia w Promocji wskazanych w Regulaminie; 
rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i 
rachunkowości) oraz zapewnienie prawidłowości realizacji Promocji i zapewnienie zgodności zasad 
świadczenia usługi publikacji ogłoszeń z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda na udział w Promocji, a jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy, również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie, w jakim dane 
przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowości realizacji Promocji i zapewnienia zgodności zasad 
Promocji z Regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora.  

7. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych:  

a) prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem, 

b) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
oraz kopii danych,  

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji, 

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,  

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

https://pliki.galactica.pl/GALACTICA_UMOWA_POWIERZENIA_PRZETWARZANIA_DANYCH_OSOBOWYCH_VIRGO.pdf
https://pliki.galactica.pl/GALACTICA_UMOWA_POWIERZENIA_PRZETWARZANIA_DANYCH_OSOBOWYCH_VIRGO.pdf


f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 
Uczestnika – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z prawnie 
uzasadnionego interesu Wydawcy, 

g) prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez 
Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. 

8. W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy lub pisemny na adres 
Administratora wskazany powyżej.  

9. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne 

1. Przedsiębiorca może złożyć reklamację, przesyłając treść reklamacji na adres Galactica Sp. J., ul. 
Fordońska 189, 85-739 Bydgoszcz, email: kontakt@galactica.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać firmę Przedsiębiorcy, adres i numer telefonu, dokładny opis i 
uzasadnienie Reklamacji. 

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy 
sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec 
przedłużeniu o dalsze 30 dni, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany. 

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator wysyła Przedsiębiorcy, na podany przez niego adres poczty 
elektronicznej lub adres do korespondencji, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania 
reklamacyjnego. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo przedłużenia czasu trwania Promocji, o czym poinformuje z wyprzedzeniem co 
najmniej jednego tygodnia, umieszczając informację w panelu programu Galactica Virgo. 

2. Regulamin Promocji może zostać zmieniony przez Organizatora. Zmiana nie będzie naruszać praw 
nabytych, chyba że zmiana wymuszona jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Przedsiębiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie zmienionego 
Regulaminu w panelu Galactica Virgo, z zaznaczeniem zachodzących zmian.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla Bydgoszczy-Wschód. 


