Regulamin promocji „Zapłać z BLIKIEM i zyskaj 10zł” na sklepie
www.TaniaKsiazka.pl
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod
nazwą „Zapłać BLIKIEM i zyskaj 10 zł” na sklepie www.TaniaKsiazka.pl
2. Organizatorem Promocji jest Glosel sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku (15701, ul. Kolejowa 12E), NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, KRS
0000569207.
3. Promocja trwa: w 4 piątki zaczynając od 22.10.2021 do 12.11.2021 lub do
wyczerpania kodów rabatowych.
4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zamówienie produktów na kwotę
minimum 149 zł z całego asortymentu sklepu www.TaniaKsiazka.pl (nie
uwzględniając kosztów dostawy), skorzystanie z BLIKA jako formy płatności oraz
wpisanie kodu dostępnego na materiałach promocyjnych.
5. Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka produkty spełniające Warunki
skorzystania z promocji z pkt. 4, wybrać opcję płatności BLIK oraz wpisać kod
rabatowy. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje naliczenie rabatu w
wysokości 10 zł (Korzyść). Następnie należy złożyć zamówienie.
6. Do otrzymania rabatu w wysokości 10 zł jest wymagany kod rabatowy dostępny w
materiałach promocyjnych akcji.
7. Klient może skorzystać z Promocji jednorazowo.
8. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to w szczególności, że osoba,
która dokonała zakupu przed opublikowaniem promocji, nie może ubiegać się o
przyznanie Korzyści.
9. Promocja dotyczy wszystkich produktów opublikowanych na stronie
www.TaniaKsiazka.pl.
10. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami
promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
11. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie
Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
12. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a tym
samym jego zasad, a także akceptację regulaminu sklepu opublikowanego na
stronie https://www.taniaksiazka.pl/regulamin
15. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres
e-mail: sklep@taniaksiazka.pl
16. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje
rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji
Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia
reklamacji.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego,
a także Regulamin sklepu internetowego.
19. Dane osobowe:
a. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu
obowiązujących przepisów jest Partner.
b. Partner w celu niezbędnym do realizacji Promocji, przetwarza dane
osobowe Uczestnika Promocji podane przez niego w związku ze
skorzystaniem z Promocji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) i (f) Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
c. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w
Promocji a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych,
prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo
usunięcia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją Uczestnika, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (www.puodo.gov.pl). Dane osobowe Uczestników Promocji są
przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym ust. 2 wyżej
przez okres trwania Promocji, zaś po jej upływie w celu ustalenia lub
dochodzenia lub obrony
roszczeń.

