
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Madama Butterfly – Mikołajki” 

 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod 

nazwą „Madama Butterfly – Mikołajki” („Promocja”). 

2. Organizatorem promocji jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ulicy Marszałkowskiej 

116/122, 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. Do Promocji ma zastosowanie regulamin programu lojalnościowego „Mój Empik” zamieszczony tutaj. 

Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie 

określone w regulaminie programu lojalnościowego „Mój Empik” zamieszczonym tutaj. 

4. Promocja jest skierowana do Uczestników Programu którzy w terminie obowiązywania Promocji dokonają 

zakupu dowolnej liczby biletów w serwisie empikbilety.pl na koncert „Madama Butterfly”, który odbędzie 

się 15.06.2019r. W takim przypadku Uczestnik Promocji otrzyma eKartę prezentową o wartości 10% od 

wartości zakupionych biletów do wykorzystania na zakupy w empik.com.  

5. Warunkiem otrzymania eKarty jest złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami punktu 4 i przy 

wykorzystaniu adresu email, użytego przy rejestracji w programie Mój Empik. 

6.  eKarty zostaną przesłane na adres email uczestnika Mój Empik użyty podczas składania zamówienia na 

bilety w serwisie empikbilety.pl nie później niż do 14.12.2018r. 

7. eKarty mogą zostać wykorzystane w terminie do 30.11.2019r. 

8. Szczegółowe informacje o eKartach prezentowych oraz regulamin znajdują się na stronie: 

http://www.empik.com/karty-prezentowe. 

9. Okres Promocji: Promocja trwa od dnia 4.12.2018 (wtorek) od godz.07:45 do 4.12.2018 (wtorek) do 

godz.23:59. 

10. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji maksymalnie 3 (trzy) razy. 

11. 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 

„Reklamacja: Madama Butterfly – Mikołajki”. 

12. 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). 

13. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (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. 

14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Empik S.A. (Empik) z siedzibą w Warszawie (00-017) 

przy ul. Marszałkowskiej 116/122. 

15. 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. 

16. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z 

przeprowadzeniem niniejszej Promocji. 

17. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na 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. 

https://media.empik.com/content/cwk/regulaminy/Regulamin%20programu%20Moj_%20Empik_20180522.pdf
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18. 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. 

19. 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. 

20. Regulamin Promocji jest dostępny w Salonie Empik w punkcie Info oraz na stronie internetowej regulaminy 

Empiku. 

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