
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Promocja rat z limitem odnawialnym” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin sprzedaży premiowej „Promocja rat z limitem odnawialnym” (zwany dalej: 
„Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą 
„Promocja rat z limitem odnawialnym” (zwana dalej: „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest Empik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636785, NIP: 526-020-74-27, kapitał zakładowy 97 
028 362,00 PLN opłacony w całości (zwany dalej: „Organizatorem”).  

3. Promocja obowiązuje wyłącznie dla zakupów realizowanych online na platformie Empik pod 
adresem https://www.empik.com/ oraz w aplikacji(zwana dalej: „Platformą”) i jest przeznaczona 
dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonują 
zakupu produktów online na Platformie w ramach swojego konta Empik (zwane dalej: 

„Klientem”). 
4. Usługę płatności realizują: 

a) PayPro SA (PayPro, Przelewy24) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych 

instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 

UKNF IP24/2014, 

b) Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 B, wpisany do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000040562, NIP: 527-20-46-102, kapitał zakładowy równy wpłaconemu: 520 000 000,00 zł. 

5. Promocja obowiązuje od 05.10.2022 r. do 30.11.2022 r. Organizator może postanowić o 
wydłużeniu daty obowiązywania Promocji. 

 
II. ZASADY PROMOCJI 

 
1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który: 

a) w okresie obowiązywania Promocji zakupi w ramach jednego zamówienia (zwanego dalej: 
„Zamówieniem”) przynajmniej jeden wybrany produkt spośród kategorii: AGD, Sport, 
Zabawka, Dziecko, Zdrowie i Uroda, Elektronika, Motoryzacja, Dom i Ogród (zwany dalej: 

„Produktem”), tutaj dostępna jest lista Produktów; 

b) opłaci Zamówienie metodą płatności „Raty z limitem odnawialnym” lub „Raty 0% z limitem 
odnawialnym”; 

c) nie zwróci w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zakupu 
zakupionych Produktów  

(zwany dalej: „Uczestnikiem”). 

https://www.empik.com/
https://www.empik.com/szukaj/produkt?qtype=facetForm&productPoolId=128325&priceFrom=100


2. Promocja polega na tym, że biorący udział w Promocji Uczestnik otrzymuje od Organizatora 

nagrodę, w postaci eKarty prezentowej Empik o wartości 35 zł (zwaną dalej: „eKartą”).  
3. Za jedną Transakcję można otrzymać tylko jedną eKartę. 
4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.     
5. eKartę Uczestnik otrzyma automatycznie po 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dniach 

kalendarzowych na adres e-mailowy przypisany do konta Empik Uczestnika na Platformie.  
6. eKarta ważna jest rok od daty wydania, zgodnie z Regulaminem Karty Prezentowej Empik i e-

Karty, dostępnym 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 

„Promocja rat z limitem odnawialnym”. 
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 (zwany dalej: „Administratorem”). 
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 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. 

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


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 na stronie empik.com. 


