REGULAMIN AKCJI
„Zawieś książkę“
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Zawieś książkę“, zwanej dalej „Akcją”, jest Oficyna MM
Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k., ul. Błażeja 10J/1, 61-608 Poznań, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Akcja przeprowadzona zostaje na stronie internetowej księgarni internetowej Libroteka
(www.libroteka.pl).
3. Uczestnictwo w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Udział w akcji może wziąć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i nieposiadające
pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji wyłącznie za zgodą
prawnych opiekunów. W przypadku braku takiej zgody, czynności podejmowane przez te
osoby są nieważne.
2. W Akcji udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne posiadające adres korespondencyjny na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator nie odpowiada za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych, np. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestników.
§3
Zasady akcji
1. Akcja polega na dodaniu do koszyka zakupów książki, którą chcemy przekazać bibliotece w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Częstochowska 31 42- 165 w Lipiu woj. Śląskie, zwanej
dalej „Biblioteką“
2. Aby zawiesić książkę na rzecz Biblioteki należy w komentarzu do zamówienia wpisać, które
mają zostać "zawieszone" na rzecz biblioteki. Komentarze do zamówienia można wpisywać w
kroku piątym składania zamówienia – w podsumowaniu zamówienia.
3. Wybrana, oznaczona i opłacona przez uczestnika książka przekazana zostanie do biblioteki po
zakończeniu akcji.
4. Akcja trwa od 01.12.2014 r. do odwołania.

§4
Zastrzeżenia

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
• działalność innych podmiotów, w szczególności dostawców usług internetowych,
• działalności poczty e-mail,
• kłopoty z połączeniem internetowym Uczestnika,
• niewłaściwą konfigurację oprogramowania Uczestnika, zwłaszcza przeglądarki
internetowej,
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączania z udziału w akcji uczestnika, który narusza
regulamin akcji.
§7
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy akcji poprzez dokonanie rejestracji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) wyłącznie na potrzeby akcji oraz realizacji złożonych
zamówień. Administratorem danych jest Organizator.
§8
Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie akcji należy dostarczyć do Organizatora w formie mailowej na adres:
biuro@libroteka.pl w terminie do 14 dni od daty realizacji zamówienia zgłoszonego do akcji.
Po tym terminie reklamacje nie zostaną rozpatrzone.
2. Organizator rozpatrzy wniosek do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Organizator poinformuje o swojej decyzji w formie mailowej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania akcji.
3. Zmiany w regulaminie, jak i informacje o przerwaniu akcji będą opublikowane na stronie
libroteka.pl i wchodzą w życie z chwilą publikacji.

