
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„20 zł rabatu przy zakupach książek za minimum 100 zł” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja 
promocyjna pod nazwą „20 zł rabatu przy zakupach książek za minimum 100 zł” („Promocja”). 

2. Organizatorem promocji jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ulicy 
Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636785, kapitał zakładowy 275 388 
578,00 złotych, opłacony w całości („Organizator”).  

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Kliencie – dotyczy to osoby fizycznej dokonującej zakupu Produktów promocyjnych 

w Salonie Empik, z wyłączeniem osób określonych w pkt. I.7 Regulaminu. 

b) Salonach (lub Salonie) Empik – dotyczy to wybranych salonów wymienionych w Załączniku 

nr 1. 

c) Produkty promocyjne – są to książki z wyłączeniem podręczników szkolnych 

4. Promocja obowiązuje w Salonach Empik, których lista stanowi Załącznik nr 1. 

5. Uczestnikiem Promocji jest Klient. 

6. Okres obowiązywania Promocji: Promocja obowiązuje od 11.08.2021 do 31.08.2021. 

7. Promocja nie dotyczy osób fizycznych, nabywających promocyjne produkty w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 

1. Klient, który w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu książek za minimum 100 zł, 

otrzyma 20 zł rabatu na książki podczas tej samej transakcji. 

2. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz 
wyprzedażami. Rabat jest udzielany od ceny okładkowej Produktu. 

3. Klient ma prawo do zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w ramach niniejszej 

Promocji  salonach Empik w terminie 30 dni od daty zakupu w sklepie stacjonarnym. 

Rozliczenie za zwracane towary następuje przez uzupełnienie karty prezentowej Empik 

o wartość należności, którą Klient faktycznie zapłacił za zwracany Produkt, tj. o cenę Produktu 

pomniejszoną o wartość udzielonego rabatu, zgodnie z zasadami zwrotu lub wymiany 

towarów, obowiązującymi w salonach Empik, dostępnymi na stronie 

www.empik.com/regulaminy-empiku . 

III. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w salonie Empik w punkcie Info lub przesyłać 
do Organizatora na adres: EMPIK S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa 
z  dopiskiem „20 zł rabatu przy zakupach książek za minimum 100 zł”. 

http://www.empik.com/regulaminy-empiku


2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta 
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora (tj. imię, nazwisko, adres fizyczny 
lub adres email). 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni 
od daty ich otrzymania. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany 
przez siebie adres e-mail lub w formie listu poleconego na wskazany adres fizyczny.  

 

IV. DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Empik S.A. (Empik) z siedzibą 
w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się 
skontaktować poprzez email daneosobowe@empik.com lub pisemnie na adres siedziby 
administratora Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji 
związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas potrzebny do obsługi i rozpatrzenia 
reklamacji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
administratora. 

5. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Uczestników. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na 
podstawie umowy – przysługuje im także prawo do przenoszenia danych osobowych, które 
dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

6. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, 
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

7. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce Prywatności empik.com dostępnych na 
stronie www.empik.com oraz w Salonach Empik. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin Promocji jest dostępny w Salonie Empik w punkcie Info. 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

SALON_ID SALON 

11234 Bialystok Hetman (SP) (11234) 

11320 Brodnica (SP) (11320) 

11232 Dabrowa Górnicza Pogoria (SP) (11232) 

11604 Elblag Ogrody (SP) (11604) 

11544 Gliwice Rybnicka (SP) (11544) 

11112 Gliwice Rynek (SP) (11112) 

11680 Glogów Multibox (SP) (11680) 

11520 Gniezno Chrobrego (SP) (11520) 

11644 Gniezno Piastova (SP) (11644) 

11559 Kalisz Galeria Tecza (SP) (11559) 

11608 Katowice Supersam (SP) (11608) 

11233 Koszalin Forum (SP) (11233) 

11583 Kraków Bronowice (SP) (11583) 

11295 Kraków Factory (SP) (11295) 

11684 Krotoszyn Galeria Krotoszynska (SP) (11684) 

11405 Leczna Park Handlowy (SP) (11405) 

11122 Legnica Galeria Piastów (SP) (11122) 

11229 Leszno Manhattan (SP) (11229) 

11656 Lowicz Premium Park (SP) (11656) 

11159 Lódz Galeria (11159) 

11524 Lódz Port (11524) 

11585 Lublin Felicity (SP) (11585) 

11242 Lublin Olimp (SP) (11242) 

11545 Minsk Mazowiecki Stojadla (SP) (11545) 

11553 Myslenice Galeria Dekada (SP) (11553) 

11178 Nowy Sacz Europa (SP) (11178) 

11225 Opole Karolinka (SP) (11225) 

11407 Ostroleka Galeria Bursztynowa (SP) (11407) 

11539 Plock Mosty (SP) (11539) 

11168 Poznan King Cross (SP) (11168) 

11177 Poznan Plaza (11177) 

11198 Pulawy Galeria Zielona (SP) (11198) 

11548 Racibórz Rybnicka (SP) (11548) 

11517 Racibórz Rynek (SP) (11517) 

11547 Rumia Galeria (SP) (11547) 

11206 Rybnik Focus Park (SP) (11206) 

11556 Skierniewice Galeria Dekada (SP) (11556) 

11688 Srem Park Handlowy (SP) (11688) 

11566 Swidnica Galeria (SP) (11566) 

11170 Szczecin Kaskada (11170) 

11568 Tczew Galeria Kociewska (SP) (11568) 

11621 Tomaszów Mazowiecki Mazovia (SP) (11621) 

11126 Torun Starówka (SP) (11126) 



11296 Warszawa Annopol (SP) (11296) 

11506 Warszawa Galeria Renova (SP) (11506) 

11616 Warszawa Galeria Wilenska (SP) (11616) 

11216 Warszawa Ursynów (SP) (11216) 

11197 Warszawa Zlote Tarasy (11197) 

11102 Warszawa Zoliborz (SP) (11102) 

11401 Zabki Centrum Zakupów (SP) (11401) 

 


