
REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ CHŁOPAKA” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem promocji jest Publicat S.A., 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 24, NIP: 7822282471, 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS: 0000183838, kapitał zakładowy 8 

300 000 zł (w całości opłacony), zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Promocja polega na możliwości skorzystania z łącznego 35% rabatu od cen detalicznych 

wskazanych przy produktach (przekreślonych), przy dokonaniu zakupu co najmniej jednego produktu 

pochodzącego z księgarni internetowej www.publicat.pl, za wyjątkiem produktów wskazanych w § 2 

ust. 4.  

3. Promocja obowiązuje w dniach od 13.09.2018 r. do 30.09.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.  

4. Promocję aktywuje wpisanie kodu „DZIENCHLOPAKA” w pole kod rabatowy i naciśnięcie 

przycisku aktywuj. Pole znajduje się w koszyku sklepu.  

5. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (klientów) Organizatora, z wyłączeniem 

jego pracowników oraz członków ich rodzin.  

6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 WARUNKI PROMOCJI  

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest łączne spełnienie przez zamawiającego następujących 

punktów:  

a) złożenie zamówienia w księgarni internetowej www.publicat.pl na co najmniej jeden, 

dowolny produkt, z zastrzeżeniem ust. 4,  

b) dokonanie opłaty za złożone zamówienie w formie przelewu, pobrania pocztowego, lub przy 

odbiorze osobistym w siedzibie Organizatora,  

c) pokrycie kosztów dostawy.  

2. W przypadku wyczerpania się produktów, promocja ulega automatycznemu zakończeniu.  

3. Promocja nie łączy się z kodami rabatowymi oraz innymi promocjami.  

4. Promocją nie są objęte produkty:  

a) Elmer do przytulania – maskotka: https://publicat.pl/papilon/oferta/dlanajmlodszych-0-2-

lata/elmer-do-przytulania-maskotka-0,  

b) Torba z cytatem JO NESBO: 

https://publicat.pl/wydawnictwodolnoslaskie/oferta/kryminaly/torba-zcytatem-jo-nesbo,  

c) Torba z cytatem ELMER: https://publicat.pl/papilon/oferta/dlaprzedszkolakow-3-5-lat/torba-

z-cytatem-elmer. 

 

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji, uczestnicy powinni zgłaszać 

mailowo na adres e-mail: marcin.zmudzinski@publicat.pl lub pisemnie na adres: Publicat S.A. ul. 

Chlebowa 24, 61-003 Poznań.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Zamawiającego i dokładny adres 

korespondencyjny korzystającego z promocji,  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, ewentualnie 

także adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich 

otrzymania.  

http://www.publicat.pl/
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https://publicat.pl/papilon/oferta/dlanajmlodszych-0-2-lata/elmer-do-przytulania-maskotka-0
https://publicat.pl/wydawnictwodolnoslaskie/oferta/kryminaly/torba-zcytatem-jo-nesbo
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4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie,  mailowo lub 

telefonicznie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. W przypadku 

odpowiedzi pisemnej liczy się data nadania przesyłki pocztowej. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym.  

 

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z 

Organizatorem za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@publicat.pl, 

3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników promocji w celu realizacji warunków 

promocji, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),  a następnie w celu realizacji zawartej umowy 

sprzedaży dotyczącej zamówionych produktów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Dane są 

niezbędne do przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, realizacji umowy 

dotyczącej sprzedaży książek, a także spełnienia prawnych obowiązków (przede wszystkim 

finansowo-podatkowych) związanych z ww. umową. Przepisy prawa wymagają także od 

Organizatora przetwarzania danych osobowych uczestników promocji dla celów podatkowych 

i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).  

4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki oraz 

administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi 

informatyczne lub hostingowe, tj. Seido IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Efresh sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych 

roszczeń związanych z umową sprzedaży lub regulaminem promocji – nie dłużej iż 6 lat od 

momentu ich pozyskania. Ponadto, w celu rozliczalności Organizator będzie przechowywać dane 

przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je 

zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia 

kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.  

6. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania.  

7. Podanie danych w celu realizacji skorzystania z promocji, a następnie zawarcia umowy jest 

niezbędne do tego, aby Organizator mógł przesłać uczestnikowi promocji zamówione książki na 

warunkach wskazanych w regulaminie lub rozpatrzyć ewentualną reklamację. W przypadku 

niepodania tych danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia ani 

przeprowadzić postępowania reklamacyjnego.    

8. W oparciu o dane osobowe uczestnika promocji nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane 

decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa. 
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