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REGULAMIN PROMOCJI  

,,Promocja na słownik Wordpower” 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Promocji ,, Promocja na słownik Wordpower” 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 Promocji ,, ,, Promocja na słownik Wordpower”” jest sklep internetowy 

Organizatora działający pod adresem: https://edugaleria.pl/ oraz księgarnie stacjonarne 

Organizatora. 

 

3. Promocja ,, Promocja na słownik Wordpower” prowadzona będzie od dnia 12 grudnia 2022 r. 

do wyczerpania zapasów. 

 

4. Przedmiotem Promocji ,, Promocja na słownik Wordpower” w księgarniach stacjonarnych lub 

w sklepie  https://edugaleria.pl/ jest możliwość otrzymania rabatu w wysokości do – 30 % na 

słownik Wordpower (ISBN 9780194317382).  

 

  

 

§  2. ZASADY PROMOCJI 

 
1. Uczestnikiem Promocji ,, Promocja na słownik Wordpower” może być wyłącznie osoba 

prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych zamieszkała lub posiadająca siedzibę na terenie Polski. 

 

2. Zakupu Produktów lub zamówienia na Produkty objęte Promocją ,, ,, Promocja na słownik 

Wordpower” można dokonywać w księgarniach stacjonarnych Polanglo Sp. z o.o. lub na 

stronie Sklepu  https://edugaleria.pl/ zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie 

internetowej https://edugaleria.pl/. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta 

oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.                           

W przypadku Produktów zamówionych w księgarni internetowej będą one dostarczone do 

Uczestnika na adres dostawy wskazany przez niego w zamówieniu. 

 

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży 

Produktów będących przedmiotem zamówienia. 

 

4. Po złożeniu zamówienia, Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres e-mail 

potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem 

Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.  
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5. Zamówione Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres wskazany przez niego w 

zamówieniu. 

 

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego Produktu, wyczerpania nakładu 

promocyjnego lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Organizator ma 

prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.  Organizator zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego 

funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora tj. strony www.edugaleria.pl, w 

szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.edugaleria.pl błędnych cen, lub 

opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej cen 

promocyjnych.  Jeśli zapłata za Produkty została dokonana z góry – Organizator zwróci 

Uczestnikowi zapłaconą kwotę, w ciągu 30 dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu 

od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Uczestnika. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie 

zwrotu, jeśli Uczestnik, pomimo wysłania do niego na wskazany adres e-mailowy wezwania do 

przesłania Organizatorowi numeru rachunku bankowego, Uczestnik nie wskaże takiego 

numeru rachunku bankowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu 

wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Uczestnika 

błędnych danych adresowych lub/i numeru rachunku bankowego. 

 

8. Niniejsza Promocja ,,Promocja na słownik Wordpower” nie łączy się rabatami/promocjami 

udzielanymi w ramach programów promocyjnych/lojalnościowych funkcjonujących u 

Organizatora.  

 

 

§ 3 REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji ,, Promocja na słownik Wordpower” należy kierować 

w okresie trwania Promocji od 12 grudnia 2022 r. do czasu wyczerpania zapasów 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 Promocji ,, Promocja na słownik 

Wordpower” Uczestnika, który narusza zasady Regulaminu. Udział w Promocji ,, Promocja 

na słownik Wordpower”  jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji ,, Promocja na słownik 

Wordpower”  jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20. 

3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie 

w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku 

prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji. 

6. 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. 

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 

Promocji ,, Promocja na słownik Wordpower”, w tym w szczególności wcześniejszego 

zakończenia Promocji ,, Promocja na słownik Wordpower” tj. przed upływem terminu jej 

trwania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany 

lub wcześniejszego zakończenia Promocji będą w pełni respektowane i obowiązujące.  

11. O treści zmian Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez 

Organizatora w księgarniach stacjonarnych Polanglo oraz na stronie internetowej 

www.edugaleria.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian 

Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni 

kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 7 dni 

kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Wszelkie zmiany w 

niniejszym Regulaminie będą obowiązywały po upływie 7 dni od umieszczenia wiadomości o 

treści jego zmian w księgarniach stacjonarnych Polanglo oraz na stronie internetowej 

https://polanglo.pl/   

12. Regulamin dostępny jest w księgarniach stacjonarnych Polanglo oraz na stronie internetowej 

https://polanglo.pl/ 

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

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 
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