
Regulamin promocji  

„Polecaj Empik Go” 

  

§1  

DEFINICJE 

Ilekroć w Regulaminie są używane poniższe określenia, należy przez nie odpowiednio rozumieć: 

1. Organizator – należy przez to rozumieć EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 

104/122, 00-017 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000636785, NIP 526-020-74-27, 

kapitał zakładowy 275.388.578,00 zł opłacony w całości. 

2. Program Poleceń – należy przez to rozumieć niniejszy program „Polecaj Empik Go”, którego 

szczegółowe zasady opisane zostały w Regulaminie. 

3. Uczestnicy – należy przez to rozumieć aktywnych użytkowników abonamentów Empik Go. 

4. Użytkownik Polecający - należy przez to rozumieć użytkownika Empik Go, który poleca aplikację 

Empik Go udostępniając kod znajomym i rodzinie. 

5. Użytkownik Polecany - należy przez to rozumieć użytkownika, który wykorzysta (aktywuje) Kod 

Polecający. 

6. Kod Polecający - należy przez to rozumieć kod przypisany do Użytkownika Polecającego, widniejący w 

aplikacji Empik Go. 

7. Próg Programu Poleceń - należy przez to rozumieć poziom ilości wykorzystań kodu przypisanego do 

Użytkownika Polecającego. 

8. Nagroda – należy przez to rozumieć łącznie Nagrodę Główną i Nagrodę Dodatkową. 

9. Nagroda Główna – 30 dni Abonamentu w Empik Go, 90 dni Abonamentu w Empik Go, 100 czytników 

PocketBook Touch Lux 5. 

10. Nagroda Dodatkowa – nagroda przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego w 

wysokości 10% od wartości Nagród uzyskanych w Programie Poleceń. Dodatkowa Nagroda pieniężna 

nie zostanie wypłacona Zwycięzcy lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

dochodowym osób fizycznych (Dz.U.2020 r. poz. 1426) zostanie pobrana przez Organizatora na rzecz 

należnego podatku. 

11. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 

12. Okres Promocji – okres od 25 stycznia do 24 lutego 2021 r. (obie daty włącznie ). 

 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Program Poleceń przeznaczony jest dla użytkowników posiadających abonament “Audiobooki”, 

“Ebooki” lub “Audiobooki i Ebooki”. 

2. Celem Programu Poleceń jest akwizycja nowych abonentów Empik Go w Okresie Promocji.  

3. Warunkiem udziału w Programie Poleceń jest pozostanie aktywnym użytkownikiem abonamentów 

Empik Go do dnia 24.02.2021r. oraz udostępnienie przez Uczestnika Polecającego przypisanego do 

niego kodu frazowego aktywującego usługę Empik Go. 

4. Regulamin Programu Poleceń publikowany jest na stronie www.empik.com/regulaminy-empiku. 

5. Program Poleceń trwa od 25.01.2021r. do 24.02.2021r. z możliwością powtórzenia go w przyszłości. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed czasem za uprzednim 3 dniowym 

powiadomieniem. Organizator przekaże informację o zakończeniu Promocji wiadomością mailową. 

 

 



 

 

§3 

DANE OSOBOWE 

1. Udział w programie biorą Uczestnicy, którzy pozostają aktywnym użytkownikiem abonamentów 

Empik Go do dnia 24.02.2021r. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Empik S.A. (Empik) z siedzibą w Warszawie 

(00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą się skontaktować 

poprzez email daneosobowe@empik.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:  

a) w celu przeprowadzenie Programu, w tym zapewnienia funkcjonalności, świadczeń i nagród    

oraz komunikacji związanych z Programem. Przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania 

umowy, jaką zawierasz z Empik przystępując do Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem Programu Poleceń 

c)  w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Programu Poleceń oraz przez 
okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez administratora. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jako że dane 
przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Uczestnikom przysługuje 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. 

7. 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. 
8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Programie 

Poleceń, w tym przyznania nagród.   

§4 

ZASADY PROGRAMU POLECEŃ 

1. W ramach programu każdy z Uczestników otrzyma swój kod frazowy aktywujący abonament Empik 

Go „Audiobooki i Ebooki” na 30 dni. Każdy Uczestnik udostępnia kod swojej rodzinie i znajomym. 

2. W ramach udostępniania kodu zakazana jest publikacja go na stronach: Pepper, Goodie, Newsweek, 

Qupony, Dobrekody, Picodi, Zrabatowani, Duzerabaty, Kuplio i innych stronach typowo kuponowych, 

3. W ramach programu poleceń zakazana jest odsprzedaż kodu na portalach ogłoszeniowych i 

aukcyjnych. 

4. Uczestnicy, którzy naruszą postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w tym w szczególności  

w pkt 2 i 3 powyżej zostaną wykluczeni z programu a otrzymany przez nich kod zostanie 

dezaktywowany .  

mailto:daneosobowe@empik.com


5. Uczestnicy, którzy anulują subskrypcję abonamentu przed końcem trwania promocji (24.02.2021 

23:39) zostaną wykluczeni z programu a otrzymany przez nich kod zostanie dezaktywowany. 

6. Kod będzie działał i aktywował usługę tylko dla Użytkowników nowych – czyli takich, którzy nigdy 

wcześniej nie korzystali z abonamentów Empik Go zarówno w płatnej, jak i bezpłatnej wersji. 

7. Kod można aktywować od 25.01.2021 od godziny 0:00 do 24.02.2021 do godziny 23:59. 

8. Kody mogą być aktywowane nie więcej niż 100 razy.  

9. Instrukcja aktywacji kodu została opisana w Załączniku nr 2.  

10. Przed dokonaniem aktywacji Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu 

Korzystania z Empik Go. 

11. Kod wymaga podpięcia karty płatniczej. 

12. W okresie bezpłatnego Abonamentu Empik Go trwającego 30 (słownie: trzydzieści) dni, nie zostaną 

naliczone żadne opłaty za korzystanie z Usługi.  

13. Przed upływem okresu bezpłatnego Użytkownik Polecany otrzyma na adres e-mail podany przy 

rejestracji do Empik Go informację o zbliżającym się końcu okresu darmowego. Jeśli Użytkownik 

Polecany nie zrezygnuje z Abonamentu Empik Go do końca darmowego, trzydziestodniowego okresu, 

w dniu następującym po ostatnim dniu okresu darmowego rozpocznie się Abonament „Audiobooki i 

Ebooki”, z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że z karty płatniczej, na której obciążanie Klient wyraził 

zgodę zostanie pobrana miesięczna cena (kwota 39,99 zł co miesiąc). Użytkownik Polecany ma prawo 

anulować subskrypcję Empik Go w dowolnym momencie (Aplikacja Empik Go -> Konto -> Informacje 

o abonamentach -> Anuluj abonament). 

 

§5 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROGRAMIE POLECEŃ 

1. Zwycięzcy Programu Poleceń otrzymują Nagrodę, na którą składają się: 

a) Nagroda Główna 

b) Nagroda Dodatkowa 

2. Przyznanie Nagród Głównych uzależnione jest od stopnia realizacji wykorzystanych kodów oraz 

zapisów z §5 ust 3. i ust.4. 

3. Nagrody Główne sumują się. 

4. Progi Programu Poleceń; 

a) Uczestnicy, których kod zostanie wykorzystany od 3 do 9 razy otrzymują kod na 30 dni 

abonamentu przedłużający obecny abonament w Empik Go o wartości 39,99 zł; 

b) Uczestnicy, których kod zostanie wykorzystany od 10 do 24 razy otrzymują kolejny kod na 90 dni  

przedłużający obecny abonament w Empik Go o wartości  119,97 zł; 

c) Uczestnicy, których kod zostanie wykorzystany 25 razy i więcej otrzymują czytnik Pocketbook 

Touch Lux 5 o wartości rynkowej 529 zł; 

5. W sytuacji, gdy Użytkownik Polecający ma więcej niż jeden abonament, otrzyma przedłużenie 

wyższego/droższego abonamentu. 

6. W sytuacji, gdy Użytkownik Polecający ma dwa abonamenty o tej samej wartości, otrzyma 

przedłużenie abonamentu, z którego częściej korzysta. 

7. Ilość czytników, które są nagrodą za próg w pkt 2c jest ograniczona do liczby 100  sztuk czytników 

8. W przypadku, kiedy więcej niż 100 uczestników ma 25 i więcej wykorzystanych kodów liczy się 

kolejność przekroczenia tego progu. 

9. Zwycięzcy Nagród, o których mowa §5.1 zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora 

Komisję Programu Poleceń spośród Uczestników programu, zgodnie z §4 i §5. 

10. Ocena stopnia realizacji wykorzystań kodów nastąpi na podstawie systemu CPL (wewnętrznego 



systemu Empiku). 

11. Użytkownik Polecający będzie otrzymywał przynajmniej raz na dwa tygodnie drogą mailową 

zaktualizowany status wykorzystań kodu, na co Polecający wyraża zgodę.  

12. O wynikach Programu Poleceń Organizator poinformuje Uczestników do dnia 05.03.2021 r. drogą 

mailową. 

13. Po zakończeniu promocji wszyscy Użytkownicy, którzy wzięli udział w Programie poleceń otrzymają 

maila informacyjnego. 

14. Nagrody wymienione w § 5.1 nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody 

innego rodzaju. Nie jest możliwe przekazanie praw do nagród osobom trzecim. W przypadku rezygnacji 

zwycięzcy z nagrody lub niespełnienia przez niego wymogów wskazanych w §4 Regulaminu, nagroda 

nie będzie przysługiwała.  

15. Nagrody Główne zostaną przekazane Zwycięzcom Programu Poleceń w terminie do dnia 25.03.2021r. 

16. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 15 powyżej, Organizator Programu skontaktuje się  

z Użytkownikiem – Zwycięzcą Nagrody, poprzez przesłanie maila informującego o wygranej na adres 

mailowy, z którego Laureat ten dokonał zgłoszenia udziału w Programie. W przypadku nieprzekazania 

Organizatorowi w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Uczestnik został powiadomiony o 

Nagrodzie danych niezbędnych do wydania Narody (danych do wysyłki Nagrody), Uczestnik  traci 

prawo do nagrody. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, a obowiązuje do dnia 24.02.2021r. 

 

 

Załącznik nr 1 – Instrukcja udostępniania kodu 

Załącznik nr 2 – Instrukcja wykorzystania kodu 



Załącznik nr 1 

 

Aby udostępnić kod, należy: 

a) Zalogować się w aplikacji Empik Go 

b) Wejść w zakładkę Konto, wybrać „Poleć znajomym i wygrywaj nagrody”, a następnie nacisnąć 

„Generuj kod promocyjny”. 

c) Skopiować spersonalizowany kod i przesłać znajomym lub nacisnąć „Zaproś znajomych” i wybrać 

sposób wysyłki kodu. 

 

Załącznik nr 2 

 

Aby wykorzystać kod, należy: 

a) wejść na stronę www.empik.com/gofree. 

b) wpisać kod frazowy uczestnika 

c) zalogować się do konta empik.com lub zarejestrować; 

d) podpiąć kartę płatniczą w celu weryfikacji konta  i wyrazić zgodę na cykliczne obciążanie karty 
opłatami za Abonament Empik Go „Audiobooki i Ebooki” - w okresie promocyjnym (30 dni) użytkownik nie 
zostanie obciążony żadnymi opłatami; 

e) potwierdzić subskrypcję; 

f) zalogować się danymi z konta empik.com w aplikacji Empik Go 
WAŻNE: kod działa tylko i wyłącznie dla Nowych użytkowników, czyli takich, którzy nigdy wcześniej nie 

korzystali z płatnego lub bezpłatnego dostępu do abonamentów Empik Go. 


