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Regulamin szczegółowy korzystania 
z promocji „Kupon na podręczniki” 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z promocji „Kupon na podręczniki”. 

2. Organizatorem promocji jest Edu-Książka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 15/17, 01-217 

Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy pod nr KRS  0000267892, NIP 5272523217, Regon 140729468. Właściciel sklepu 

internetowego Bookland.com.pl oraz sieci księgarni stacjonarnych Bookland. 

3. Promocja kierowana jest do klientów sklepu internetowego oraz księgarni stacjonarnych, 

będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje 

sprzedaży hurtowej. Organizator w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić 

realizacji kuponu, powiadamiając o jej przyczynie.  

4. Kupony rabatowe nie są imienne i mogą być przekazywane osobom trzecim, z zastrzeżeniem 

postanowień punktu 3. 

5. Kupon rabatowy upoważnia do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Bookland, który się 

znajduje na stronie internetowej www.bookland.com.pl lub zakupu w jednej z księgarni 

stacjonarnych Bookland (pełny wypis placówek: www.bookland.com.pl/nasze-ksiegarnie-

jezykowe) wybranych produktów ze zniżką do 25%.  

6. Promocja dotyczy wybranych produktów, dostępnych na stronie www.bookland.com.pl/kupon-

na-podreczniki. 

7. Kupon może być zrealizowany do dnia 31.03.2021. 

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w tym z rabatami dostępnymi w sklepie 

internetowym www.bookland.com.pl. 

9. Edu-Książka sp. z o.o. nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.  

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   

12. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania promocji.  

13. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

14. Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich 

danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania i sprostowania danych, 

gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. 

15. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych  

w powszechnie obowiązujących przepisach. 

16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania 

17. Udział uczestnika w promocji jest jednoznaczny z akceptacją zasad promocji oraz niniejszego 

regulaminu dostępnego na stronie www.bookland.com.pl/regulamin-kupon-na-podreczniki.  
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