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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Zakupy zbiorowe z nagrodą za 1 grosz”  

z dnia 12 października 2020 roku 

(zwany dalej ,,Regulaminem”)  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Szyszkowa 20, 02-258 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000089904, NIP: 5272076913, o kapitale zakładowym 1.500.000,00 zł – organizatora 

Akcji Promocyjnej (zwaną dalej ,,Organizatorem”). 

2. Akcja Promocyjna  prowadzona jest na terenie całej Polski. 

3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 12.X. 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 roku lub 

do wyczerpania zapasów. 

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej są zakupy zbiorowe kompletów: podręcznik + ćwiczenia 

(wersje papierowe), nabywane/kupowane przez Uczestników znajdujące się w ofercie 

Organizatora (zwane dalej ,,Produktami”). Promocja dotyczy tytułów Vision, Solutions 

Gold oraz Insight wydawnictwa Oxford University Press. 

 

§ 2. CEL AKCJI PROMOCYJNEJ 

Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie atrakcyjności oferty Organizatora oraz polepszenie 

wizerunku firmy Organizatora/Polanglo Sp. z o.o. w oczach klientów.  

 

§  3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób chcących złożyć zamówienie zbiorowe na 

Produkty (zwanych dalej ,,Uczestnikami” lub ,,Uczestnikiem”). 

2. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik może również  

kupić Produkty na standardowych, nie objętych promocją zasadach. 

3. Akcja Promocyjna będzie prowadzona zarówno w księgarniach stacjonarnych, jak również 

za pośrednictwem koordynatorów  regionalnych Organizatora. 

4. Aby skorzystać z Akcji Promocyjnej, Uczestnik powinien skontaktować się z księgarnią 

stacjonarną Organizatora lub koordynatorem Organizatora. Lista księgarni oraz 

koordynatorów wraz z numerami telefonów znajduje się na stronie https://polanglo.pl/    

5. Uczestnik po skontaktowaniu się z Koordynatorem Organizatora otrzyma kod do 

wykorzystania w sklepie  https://edugaleria.pl/  

6. Uczestnik przy nabyciu: 

https://polanglo.pl/
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a) od 20 do 49 kompletów podręcznika oraz ćwiczeń z serii Vision, Solutions Gold oraz 

Insight wydawnictwa Oxford University Press, otrzyma do zamówienia 1 pozycję: 

Oxford Word Skills Intermediate Student's Pack za 1 grosz. 

b) od 50 do 79 kompletów podręcznika oraz ćwiczeń z serii Vision, Solutions Gold oraz 

Insight wydawnictwa Oxford University Press, otrzyma do zamówienia 2 pozycje: 

Oxford Word Skills Intermediate Student's Pack oraz Oxford Word Skills Intermediate 

Student's Pack  za 1 grosz 

c) od 80 kompletów podręcznika oraz ćwiczeń z serii Vision, Solutions Gold oraz Insight 

wydawnictwa Oxford University Press, otrzyma do zamówienia 2 pozycje: Oxford 

Word Skills Intermediate Student's Pack oraz Oxford Advanced Learners Dictionary 

Paperback 10E with 1 year access to both premium online and app. 

7. W przypadku jednorazowego zamówienia zbiorowego w księgarni stacjonarnej, 

spełniającego wymagania, o których mowa w pkt 6, lit. a), b) lub c), Produkty zostaną 

wydane Uczestnikowi wraz z dodatkową/dodatkowymi pozycjami za 1 grosz niezwłocznie 

przy zakupie, pod warunkiem, że pozycja ta będzie dostępna tego dnia w księgarni. W 

przypadku braku dodatkowej pozycji za 1 grosz w chwili zakupu, zostanie ona wydana lub 

wysłana do Uczestnika do dnia 30 grudnia 2020r. 

8. W przypadku, gdy Uczestnik dokona w księgarni stacjonarnej kilka zamówień, które 

dopiero łącznie spełnią wymagania, o których mowa w pkt 6, lit. a), b) lub c), wówczas 

dodatkowa pozycja za 1 grosz będzie wydana lub wysłana do Uczestnika do dnia 30 

grudnia 2020r., po zakończeniu akcji promocyjnej na podstawie oznaczeń dodawanych do 

paragonu po ich wcześniejszym ustaleniu z klientem.  

9. W przypadku zamówienia składanego w sklepie https://edugaleria.pl/ spełniającego 

wymagania, o których mowa w pkt 6, lit. a), b) lub c), zamówienie będzie wysyłane do 

Uczestnika na adres wysyłki wskazany w zamówieniu na bieżąco w terminie podanym na 

stronie sklepu internetowego. W przypadku braku ich dostępności w magazynie 

Organizatora, czas wysyłki może opóźnić się do 14 dni od dnia akceptacji zmówienia przez 

Organizatora, o czym Organizator poinformuje Uczestnika. Podane terminy dotyczą 

sytuacji, gdy Produkty dostępne są u wydawcy. Natomiast dodatkowa pozycja za 1 grosz 

będzie wydana lub wysłana do Uczestnika do dnia 30 grudnia 2020r., po zakończeniu i 

rozliczeniu akcji promocyjnej, na podstawie raportu sprzedaży do danego kodu. 

10. Uczestnik ponosi koszty wysyłki zamówionych Produktów, które doliczone zostaną do 

łącznej wartości zamówienia. 

11. Organizator wystawi fakturę VAT na zamówione Produkty. Faktura VAT zostanie 

doręczona Uczestnikowi przy odbiorze Produktów przez Uczestnika.  

 

https://edugaleria.pl/
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§ 4 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować w okresie trwania Akcji 

Promocyjnej od 12 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na adres e-mail: 

reklamacje@edugaleria.pl  

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin 

wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą mailową 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika, który 

narusza zasady Regulaminu. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją 

niniejszego Regulaminu 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Polanglo Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20. 

3. Dane będą przetwarzane w celu: 

a) przesyłania treści marketingowych w tym newsletter na podstawie wyrażonej zgody - art. 

6 ust. 1 lit. a RODO; 

b) umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, który przejawia się w 

realizacji Akcji Promocyjnej w zw. z wyrażeniem zgody na przesyłanie treści 

marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, przeniesienia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania.  

5. W przypadku wyrażonej zgody przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością 

wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.  

7. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do 

momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż jest to 

niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.  

8. W przypadku przekonania Uczestnika, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 

prawem, Uczestnik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 

9. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, sprostowania bądź 

uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: 

iod@polanglo.pl. 

mailto:reklamacje@edugaleria.pl
mailto:iod@polanglo.pl
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10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania 

Akcji Promocyjnej z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem 

zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą 

obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://edugaleria.pl/ 

11. Regulamin dostępny jest na https://edugaleria.pl/ 

12. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

 

 

 

https://edugaleria.pl/
https://edugaleria.pl/

