REGULAMIN PROMOCJI
„PROMOCJA JESIENNA -70% TANIEJ”
§ 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 70% rabatu przy dokonaniu zakupu co
najmniej jednego produktu oznaczonego hasłem „Promocja” pochodzącego z księgarni
internetowej www.publicat.pl/promocje.
3. Promocja obowiązuje od dnia 08.11.2018 roku do dnia 18.11.2018 r. lub do wyczerpania
zapasów.
4. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (klientów) Organizatora,
z wyłączeniem jego pracowników oraz członków ich rodzin.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2 WARUNKI PROMOCJI
1. Warunkiem skorzystania z promocji jest łączne spełnienie następujących punktów:
a) złożenie zamówienia w księgarni internetowej Organizatora, prowadzonej pod
adresem: www.publicat.pl/promocje na co najmniej jeden, dowolny produkt
oznaczony hasłem Promocja,
b) dokonanie opłaty za złożone zamówienie w formie przelewu, pobrania pocztowego,
lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Organizatora.
2. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
3. W przypadku wyczerpania się produktów, promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
4. Promocja nie łączy się z kodami rabatowymi oraz innymi promocjami.
§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy winni
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, dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji oraz w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji: adres
korespondencyjny korzystającego z promocji albo adres mailowy.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich
otrzymania.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo lub
pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.
§ 4 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z promocją jest Organizator.
2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestnika promocji przez
Organizatora można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem
maila: rodo@publicat.pl.

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestnika konkursu w celu
przeprowadzenie promocji, co odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz realizacja zamówień złożonych w sklepie
internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a ponadto dane będą także przetwarzane w celu
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Dostęp do danych osobowych uczestników promocji będzie przysługiwał upoważnionym
pracownikom Organizatora, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą
na rzecz Organizatora usługi informatyczne, operatowi płatności internetowych, a także
podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
5. Dane osobowe uczestników promocji będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w
jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją promocji
lub upływu terminu, w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania
dokumentów księgowych, przy czym nie dłużej niż 6 lat od momentu ich pozyskania.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia złożonego w sklepie
Organizatora związanego z promocją. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi
dostarczenie zamówionych książek i skorzystania z promocji.
7. Uczestnikowi promocji przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania
danych osobowych przez Organizatora:
a) prawo dostępu do danych: w każdej chwili uczestnik promocji może zasięgnąć
informacji o tym, jakie dane osobowe Organizator przechowuje,
b) prawo do sprostowania danych: uczestnik promocji może żądać poprawienia swoich
danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych
danych,
c) prawo do ograniczenia danych: uczestnik promocji może żądać, aby przetwarzanie
jego danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,
d) prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): uczestnik konkursu może żądać
usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru
bezwzględnego. Uczestnik konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy:
 nie minął okres przez jaki Organizator zobowiązany jest do przechowywania
dokumentów księgowych,
 uczestnik promocji ma nieuregulowane płatności wobec Organizatora,
 zamówienie jest w trakcie realizacji,
 nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń
związanych z zamówieniem.
8. W oparciu o dane osobowe uczestnika promocji nie będą podejmowane żadne
zautomatyzowane decyzje. Nie będą podlegały profilowaniu.
9. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdyby Organizator
przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

