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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Kalendarz na rok 2021” 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Szyszkowa 20, (02-258) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089904, NIP: 
5272076913, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł. 
 

2. Miejscem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: 
https://edugaleria.pl/ oraz księgarnie stacjonarne Organizatora. Lista księgarni stacjonarnych 
znajduje się na stronie https://polanglo.pl/ 

 
3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 16.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku lub do 

wyczerpania zapasów kalendarzy. 
 

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej „Kalendarz na rok 2021” jest możliwość zakupu kalendarza 
na rok 2021 po cenie 1 gr, w sklepie Organizatora za pośrednictwem strony internetowej  
https://edugaleria.pl/ lub w księgarniach stacjonarnych Organizatora, na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

 
§  2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być konsument, który w okresie obowiązywania Akcji 

Promocyjnej odwiedzi stronę internetową Sklepu https://edugaleria.pl/ lub księgarnię 
stacjonarną Organizatora i spełni poniższe warunki: 

a) dokona w Sklepie internetowym zakupu produktów z oferty Organizatora za 
kwotę 80 zł lub większą oraz dokona zapisu na newsletter Organizatora lub 

b) dokona w księgarni stacjonarnej zakupu produktów z oferty Organizatora za 
kwotę 80 zł lub większą oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
celach marketingowych. 

 
2. Klienci, którzy zapisali się już wcześniej przez ogłoszeniem Akcji Promocyjnej na newsletter 

Organizatora, otrzymają osobny kod uprawniający do udziału w promocji.  
 

3. Po skutecznym zakupie Produktów, zgodnie z pkt 1 powyżej, za cenę 80 zł lub wyższą, 
Uczestnik otrzyma kalendarz na rok 2021 po cenie promocyjnej 1 gr. Organizator wystawi 
fakturę VAT na zamówione/zakupione Produkty w której wartość zamówienia zostanie 
zmniejszona o 1 gr. oraz zostanie dodana nowa pozycja w postaci kalendarza po cenie 
promocyjnej 1 gr. Całkowita wartość zamówienia nie ulegnie zmianie. 

 
4. Zamówienia, można składać w Polanglo Sp. z o.o. na stronie Sklepu  https://edugaleria.pl/ 

zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej https://edugaleria.pl/ lub w 
księgarniach stacjonarnych. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty 
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zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. Zamówione 
Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres dostawy wskazany przez niego w 
zamówieniu lub w przypadku księgarni stacjonarnych wydawane bezpośrednio w dniu zakupu. 

 
5. Niniejsza Akcja Promocyjna łączy się z rabatami/promocjami udzielanymi w ramach 

programów promocyjnych/lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora. 
 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub wycofania produktów objętych Akcją 
Promocyjną w trakcie jej trwania. 

 
§ 3 REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować w okresie od 16.11.2020 

r. do 8.01.2021 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 

 

§ 4. 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.  
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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. 

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. 
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